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HOI."ALY A SZE.NTSEGI BÖtTT KO:lUL, 

vasutak általános elterjedettségnek örvendenek ugyan 
de kivétel ebben a nemes ée: vi tézlőuHagyrc.rr.ánia'~ Es 
ez volt talán az oka annak,hogy minket ki6rdemült 

noviciusokat ~gy szép napon felültettek, nem vasutra, sem 
autóra, hanem két kóboros szekérre, nyilván azzal a kézzel 
foghato szándéJtkal, hc,gy Hikh4záról elszállits~nak Székely
udvarhelyen át Csiksomlyora. ts tényleg Le is érke~tünk, a 
döcógésttil éhesre rázva és kissé átfázva Székelyudvar·helyrt 
pont éjféli 12 órakor. Bedöcögtünk a zárdá1a az~al ú vigasz
taló tudatta!, hogy Jót vacsorálunk és reá nagyot ::.~.Iszunk. 
Az ám, csaknagy baj van Köpecen: t:;JnLult már· 12 urf-' .. , le va.n 
fujva a vacsora; mehetünk egyenesen aludni. Inkitb ne;m eszünk 
de reggel a szent áldozáshoz szeretnénk járulni. I~:·e:n ánt, 
csakhogy kutyául éhesek vagyunk; itt kell valamit tbnil.i,hvfY 
a kecske is jól lakjék, a káposzta is megmar·adjon~ 

A Magiszter Atya erre e kép oldotta meg a kér·dést: t
het11."'lk nyugodtan kedves fiaim, egyszen l ur·fi.ig, hiszen l ú

rával előbbre vagyunk itt Romániában, mig Lagyar"orstá.eon 
most még csak fél 12 az ora. Nekünk se kellett tötb biztC&.
tás,természetesnek látszott előttünk a dolog, na aztán mi 
is magyarak volnánk vagy mi, hamindjárt Romániában is.Nyu
godtan ettünk l ~ráig és velünk a 1:agiszter Atyánk, másnap 
pedig a szent áldozáshoz is jár·ultunk, n szentmiseálclo?.atot 
pedig bemutatta Fagiszter Atyánk. Ez történt 1922-ben. 

Akkoriban ezzel a b6jti kérdéssel nem töródtem, de nem 
voltam vele egészen megelégedve. Néh~ny év elmultával ujra 
felszinre került a dolog papi körökben is .Egyesek bizony(Js
ra vették azt, hogy a pap a szentmise előtt, a hivő a szent 
áldozás el6tt ehetik és ihatik itt Romániá1an. Az erdélyi 
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egészen éjjeli l öráig.· Hivatkozhat~k ebben a t,Codex 
C."-re és arraf hogy Hagyaror:szágon 'csak 12 óra van, 
is Romániában az ora. : 
Természetes·, ·~ogy igeni.s lehet enni és inni akár l ö

r·áig is, me rt a C.ó~ex a világósnál· is világosabban kimondja 
a 33. can. l§ban, hogy o. nap ó;ráinak meghatározásában .a· ·helyi 
áitalános haszná.lat ugyan a mérvadö; de a magánjelleg·ü· szent 
mise mondását, a szent áldozáshoz valo járulást illetoleg, 
bárki követheti tetszése szerint az általános használatban 
állo rendes napi időtol eltérőleg akár a helyi valodi vagy 
közép időt. Követhetjük tehát a magyarországi id~számitást, 
mert hát ugyanazon zonában fekszik Erdély is, mint. ragyaror
szág és az egy urai ktilön~ség az időszámításban csak a poli
tikai viszonyok következménye. 

Az~nban ugy gondolom, nem jó sietni a véleménnyel, Lás
suk elbször, mif~l~ tetszésszerinti idoról van itt szo! Bő
vebb magyarázatra szorulunk a külbnbbzó idoszámítást il].etó:-
leg. · 

Szö van a Codexben egy- u.n~helyi idorolltempus localel 
mely lehet valudi /tempus loca.le verum/ és lehet közép /tem
pus locale medium/ .Továbbá a hel~,ri idovel szemben van az u.n. 
törvenyes ido/tempus lep.·ale/ , me ly ismét. lehet vidé1ti ,azJl,z 
országos /tfmpus ler,ale regionalef es lehet rendkivuli l tem
pus legale extraordinarium/. 

Ezen idők nemeinek letérryalása kissé szára.z lesz ugyan, 
dehát gondoljunk arra, hogy a gondos anya a száraz kenye~et 
is izletessé tudja tenni, .~:.hasz-·,oss:·~f. vu~~czz0 el itt e munl:át. 

•· i t értsünk helyi idő ala t t /te~pus locale/? 
·valamely helyre nézve akkor van déli 12 óra, mikor a 

nap azon a helyen delt:l, vagyis azon helynek délkörében á.ll. 
Ur~y'l,..~t).zon délkörön fekve, vagyis egyenlo földraj·zi hos_szusá
l?i helyeknek a-z idt:je Uf::yanaz .. ·,.ivel a föld nyuga~_röl kelet
re foro~ tenge~y~ kUrül és pedig:24 óra alatt,a ~ap egy ór~ 
lefolyása után oly helyek dálkörébe jut, melyek az el~bbiek-. 
tol tizenöt fok~yira vannak nyug!itr·a, ez utobbi dé.lkyrOO., . 
fekv.o helyeknek orái tehát az elobbiekéi mög6tt l orR.va.l hát-
rább á.llana~~. Ké~ ~e ly kölönbsége tehat ·az id öt illet·őleg 
e~yenlu a foldraJ~a hosszuságaikno.k a különbségével kifejez
ve idoben,rr.ég pedig. tizenöt foknail megfelel "ora; lfr~knak 
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4 id6pere. Pl. mikor Budapesten deli 12 ora. van,. ugyanak
kor Párisban 10 óra 53 perc d.e.~Newyorkban. 5ora 48·perc 
d.e.és San-Franciseoban 8 óra 34 perc d.e. 

·· Mit értsünk helyi valódi idő alatt/t.locale verum/? 
. Ha megfigyelünk vmely állö cslllar-ot,tapasztaljuk, 
.hogy ugyanazon helyról nézve egymáiután kétszer ugyanazon 
he1yet foglalja el, Az eközben le.folyt ido adja .. a csillag
napot és ezzel a vsillagidöt• Ugyana.zon jelenség a napra 
nézve is· észlelhető. A Napnak két ebymásra következo dele
lése közt lefolyt idó képezi a valödi napot és ag~~~ttal a 
valodi napi id6t • Tehát vmely helyre nézve a heJJri valodi 
ido ri.em más, mint a l'Japnak ezen hely délkörében k~t eg~.r
másra kBvetkezb állisa közt lefolyt idö. 

Mi t értsünk helyi köz l: r id fi fl. la t t/t. locale mE dil.UT!/? 
. A Napnak látsz6lagos rrozrása folytán a valódi nRp 
hosszabb, mint a csillagnap, ~ert a Nap n~~gRtröl keletre 
halad, ha tehát egyik napC'n eg:rf:zer-rE delelt is VT~Ely éllö 
csillaggal, másnap már VLlivel kfsol-rfn jut ~ délJ~0rr·e. f'E: 
minthogy a rapr..o.k a nczgP.sD scr eg~renlctes, c.zrrt e~;~-~ El
késés se:m egyenletes, hossza ser.. mindig uryr;.:r}'Z, er:.1sze~ 
rövidebb, másszor hosszahb. E:!'lnE;k a kí.~JC'ncsé;"'ncJ~ er--:7réf:zf: 
oka maga a Föld is, me ly hol gyorsat ban, hol lasar~hnn r.r.
lad. Ennélfo{;VO. a Yalodi nnrnel~ fvZ \. rf..i és r(.;rcri seiT. IPSZ
nek egyenlök. Li vel a valüdi napi ido ilyktpfn r 1~;.indenna
pi életre hasznavehetetlen, a l8.s7..l:cirerc t·~ j<~n 2.z cn.rc-1 
csillagászok bevezették [~z 1~.n. ]~0~:é-rn.r..ri iclút ~Y<'' f.pn::Lpi 
ido alatt érteni kell olyan képzelt nu.p ket cr~·"r.:;spa ~:övet
kezö d·elelése kozti idejét, Mcl;r r~~r :"·-~ cg~renl].tCl'(n er.~·en
lctesen mozog. Vala:mel1l:c-lyr'c nr:.?vc tc~Jt :. J•cJyi. kö .. épna
pi idő nem más" mintazon idtr,mely ::.efol~·nél: 'i. rr,._;~:'nnk re.::: il
letö htly délkbrf'ren két C[;Jln;~sr•::;_ kv-(':·~= zi~ {ll:~ :ru ]:\.ízt, hr~ 

'U l"t" l "'l ,• ~· l o. 1:ap n.z t:gyen 1 cn .r:er-er,.7.di ,nu g pt~~J.-· cr-yc·n t:tcs0n h;Llad-
A é "b • f l. , . l' t , . na. r szel en lS egy orr::.;:.. .. cc•/:c·p l'.,· .' .il':scn :'tm.cnt a 

polgári életbe is; csak annyibar~ t6::: r-l r" csiJla.gitszn.ti kb
zép idot«l" hogy az ut~bbinál a Nap fopg~si iuojét df'lele
sétbl, tehát dC;li 12 orü.t-é~l sz;:l~~ ljuL J~ezdbleg és az urá
kat 24-ig"mig a mindennapi élethen a napot éj!éltül szárnitjuk 
és délben ujbvl 1-töl kezdjült n:: ·ör(:i~~t, i["az ?.0r.'.i~niál:-an 

. ~ ' 
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a24-es rendszer a hivatalos, éjfélttsl-·éjfélig, O orátol 24ig. 
ri t értsünk törvény"" ál tal megállapi t ott vidéki idő , 

azaz vmely ország hivatalos ideje alatt/t.legale regionale/? 
Valamely ország vagy vidékre nézve az idts egységes hasz

nálata kedvéér~t az idöszámitás ezen vidéknek egyetlenegy 
tetszésszerinti délköre szerint történik. Más szoval ezen vi
dék vmely helyi idejét a tör•vény kiterj6szti az egész vidék-· 
re, illetve 0rsz~gra.o E tekintetben leginkább használatos az 
u.n. ZGna idő. Ismeretes, hof"~,a a hosszusá.gi fokok olvas--ásá
nál a kiindulR si pont a. (rpaeHwicl1-en átmtn.0 délkör. Ha Gre en- · 
wichbol kindulclag lS fok széles ovekb~n keletre haladunk, 
minden öv szélén á hosszkülönbség nyilván ~órát tesz ki. Ha 
ezen öveken beliil a helyi időnek megfelelt:· perceket megtart
juk, az egész oráknt ellenben a greenwichi idovel megegyez6-
leg választjuk, az u.n .. 7.éna idbt nyer.jük. 

1884 okt. havá·r,an ~5 állam <liplom&eiai és tudományos 
képviselói ból állo kcnfArPnc ia ült f.ssze ~.-Ju.shingtonban, me ly 
megállapodott ~~ba~, h0py o.z er:ységes ido kiindulásidélköre 
a greenwichi, a nap közép r.1ta.p legyen es ez ·éjféltől éjfélig 
terjc(1Ölf'r:,C 't~f..tvl 24-ig számíttassék. }:~ivel ez a rendszer 
is nehézségekbe ütközött, olyfermán állJPodtak meg, hogy Gre
enwichtol s zá.Irii tu lag minden 15 fok egy O rá t képez zen. Az ·e
gyes zonákc:m. belül az azok közepén keresztül menó délkö'r 'i
deje legyen az érvényes idö, ezen délkörök pedig 15 foknyi tá
volságra legyenek egymástól, egymás közt ennélfogva minden 
zona ideje egy-egy urával különbözzék a szomszédostul. Az el
ső zöna e terv szerint Greenwichtol keletre és nyugatra 7fok 
3ú percig terjedjen, ideje a Greenwich-i volna; a második 
zona ettől a 22 fok 3C percig Greenwichtul J~letre ter j ed j en; 
tehát 15 fe:lmyi különbséggel,idejét a Greenvtichtöl keletre 
15 fok alatt haladv délkör adná, mely tehát épen l urával jár
na a gr•eenwichi idö elott. Igy megy ez tovn.bl-· visszatérőlog is
mét Greenwichig. Az első ideje a nyugateur0pai, a mftsiké a 
középeuropai, a harmadiké a keleteuropaL ,stb. r.·inket köze
lel·brbl csak e za három zona érdekel. r- indegyiknek zuna' ideje 
a szom5zédostol épen egy-egy urával tér el. Eagyarországon a 
közép-eurupai idő a hivatalos és törvénJes. 

Hármost mit él'tünk a hivatallis rendkivüli iuc alatt? 
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Fölösleges minden mag;y·arázat, már a neve is mutat ja, 
hogy arendestöl eltéPÖ id5számitáfo rendkivüli okból kifo
lyolag~ Igy néha elrendelik~ hogy nyáron a korai napi vi
lágosság.jobb kihasználás~ végett l urával elobbre kell 
vinni a~ órákat. 

Végre· valahára odáig jutottunk, hog;v ezen elvek és a 
Codex alapján már egyszer n. kérdés iigyl:~ben is döntsünk. 

A 808. kánon a~t T;iOnd.j':l.: ti s~.cerdati celebrare ne lice
at, nisi ieiwli.o naturali a media nocte servato.'' 

A 858. kánon 1.§.-a. pedig igy szól: 11 Cui a media noc
te ·ieiunium non servavsri}Ít,nequit ad Se.nctissimum Eucha
ristiam admitti, nisi mcrtis ur2sat pe!"iculum aut necessi-
t . . d" t" . t" . C! t ll as :unpe ~en 1 lrr·f.verer: .1.s..m 1n ...,ae;rarr.er.. um. 

A 32. káncn 1~-a. meg ir_;y hq,n[zik:.,ries constat 24 he
ris continue supputaudis a media moote.u 

A 33. Kánon 1~-9. -~ kfvE-tknzf: 11 Jn svpputandis heris 
diei standwn est .cc.rnrr~uni Jcci usui; u~c in privata ~~issae 
celebratione ••• in st:..cr·[!. cc;.municlit r.:.c·j1ienda ••• licet alia 
si t usualis loci s-c.!Jpub.;.tio, })(.•test t_;,uis sequi lvci te;:pus 
aut locale ' ... tsive verum sive medium, aut lcgale sive .re
gi onale si ve aliuc~ (.Xtrt::.crl:inar· i,lm." 

Ehhez járul a f'ontifir: ÍP. cc,tJ issir. felelete e kérdés
re: 11.An ubiqul ter·1·~r·urrl, in c us i l-l~s c:;.LvUF. 33 ·:- l ex·:)ressi~,. 
tempus vulgo zonaEiui: sequi rvtest·~ '' 

.A felelet ez:uAffirmative, dummodo hoc tempus sit le-
.:r" le " -úu. • 

Tehát éjfélkQr kezdodik a szentséei ~ojt, amel~~ek 
lényege az, hogy a legelsL t~:tlálék, amit az uj napon mn
~unkhoz vesszünk, a legméltoságosabb Oltáriszentség legyen. 
:~r pedig a n~p éjf~lt0l ktzd5dik ~ 32.-ik kánon szerint. 
-·ost múr csak azc-r. ::.ulL~, ii.ogy ki-ki Ir.Gl;,,:ik ic1öszúmit{ts szt.~-
rint veszi az 0ji~lt. . 

A cailla.gá.s z;1tt:1l nem fc.glalkozt, &n .. ber nem tugja meg
állapitani a napr.Jl-na_tJr·'l v,í.lto.z~..~ helyi vulodi,azaz csil
lagid6t. !r8h:it ez t~leaik. ~tt Rc11ániibn.n l'endkivüli hiva
talos idő nincs,tehát ez is elesik. ,1\ helyi középidő csak 
arra szolgál, hogJ :1!~ .:~jfél és a. dél_áll3.ndu legyen s ne 
naprol - napra vf:.ltc·zz.J~, tovil.bLá,hogy u.z éjfél és a dél 
idökölönbsége állandvan 12 ora legyen, l era pe dig: mindig 
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60 percböl álljon. Aközéletben ez a közép idö csak ily érte
lemben sze repe l. Valrur~.ely helyre nézve ·melyik a kö.zép id6, 
azt csak a greenwichi tényleges idt után lehet kiszámítani, 
amit ismét csak a meterolugiai központok végeznek s nem.ma~ 
guk az áldozok. Ily 6rteler.tben ez is· elesik .. Hátra. marad egye
dül az országos hivatalos ido. 

r:agyarors zágon is' Romániában is il.~ C&fe~ül hi va tal os 
idő a zóna ido. Ezen ido használ&. tii. t i.i.cgt;nEcdi a b ö j tr c néz
ve .a Pontj.í'icia· Commcssio is ott, ahol az fl. lJ.ivatalos. I-:i~':or 
7 agyarcr sz ágon a ~una id u s zt.n:.inL lZ v l·~ v~n, uc;yanakkor Ro
mániftban l az öra .. ~dkor pedig 1·agyarországon a zona ido sze
rint déli 12 ora van, akkor a helyi ide pl. Buda pe st cn egy
negyed egy. Fikor itt Romániában a Zúna idö szerin.t egy az 
v:ra, akkor itt Vajgahunyadon vagy Dév&n a. helyi közép ido 
még csak 12 ora 32 perc, mert a vajdahunyadi közép ido .28 

. időperccel háti·ább van, mint a kt1leteurvp1.i zona idő. 
A Pontifieia Commissio felt:te sz._;rin.t a. z0na ido csak 

akkor használhato /máP pedi~; itt li.omaniá.bar.. l"0l:épen ar.ra va~ 
gyunk u tal va/, ""la 0 z a hi vatalas idős :~{U:i.i t:1.s. ::.~i vc l i t t Ro
má.!liában, beleértve EPdelyt is,~- kelet~:">i.JP'-'P·..;.Í zuna idö a 
hi va tal os, azérta zvnaido~~ J..: ú z ü. l c ~'ú..:~ ·ezt le ha t köve tn i és 
nem a középcur~jpa i t va~~r bá rr1e ly ·, .. ás zvna id üt. 

j~ár pedig éjjeli l 0rái~ ·;nni v~·tgY in.~.11i egyenlő vol
na a magyarorszá zi köz~pourópai z0na ido has z.nála t ával, ami t 
pedig scm a Codex, serr. a Pontiíici'l Corrarl·mssioegyetlenegy 
sz6val sem enged meg$ 

Vegsö~,conclusio" gyanánt megállapithatjuk,hogy a magya
országi zvna idot serr:T!lÍ~{épcn sem h'l.:r. lllálhatjuk itt Erdélyben, 
a szentségi bbjtbt illetbleg. ~rr~l pedig szo sem lehet, hogy 
valaki nyugodt lelr:-k.iis:nerettel e~vik l oriig,a szentmise be
;·utatá.sa elött és asz8nt: 4lr1oz'Ís elott, va~y más szova] : l 
orátGl szá.rr.itsa· c.z é,]félt, búr:r"nl:v idöszánit:íst is vegyen 
mindjárt igénybe .• Itt Vajdahunyadon azonban legalább is szin
te fél egyig lehet enni .. nem ugY"ln a zona id 6 alapJán, hanem 
egyszerüen csak azért, mert ~~int már egyszer emlitetten is: 
avajdahunydi helyi .k .. idö ~8p.-celh:1trább van a keleteurvpai 
zúnaidonél-.Eljárásnnk helyességének eldöntését a szives ol
vas~ra bizom. -

V a idah1my'trl. P. La j 6 s, s tudens. 
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A· VIZ i~ETAFIZIKAI SZEl/SZOGBvL 'l'EKINTV:Z. 

te~észet nem más, mint az Isten ramekmüve, melybe 
szaretetét, teremtő. ere j et, poézisét, müvészetét fe
jezte ki. 11/l./ Istennek teremtő ideái, örök gondola-

tai az általunk is megközelithető természetben feslenek ki; 
minden csillag egy-egy Virág,·minden nap egy- ~gy rózsa, 
itt bontja. ki szirnyát o.z Isten kezéből kicsiholt s?:il:ra.; 
az isteni lehelettől fo1•mált anyag, ol;vkor az oly rr;~,g~.san 
szárnyaló, Isten légkörében élo és gondolataival túrJ:l1.~v
zó ·emberi lélek! 

E .. spiritus" .értelmi tehetsége az Isten vakitö láng
jához viszonyítva, elenyésző az igaz, de ragyogó végtele~ 
isteni világosságnak megis csak szikrája és igy csak fel
fel pislanö piros mécseskent vilá.gitja mep a mi szük per
spekti vánkban lá tha tó tárgyakat. OJ.yanok var;yu_11k, l!! in t r;, z 
éj sötétjében eltévedt vándor·, lell~ünk értelmi mécseset e
lőnkbe tartva keressük azt az ntat, mP-ly ct~1v..nkhoz vezet, 
:r.. e lyn. ek végen Az áll, aki nl: 1:\:ül n~rt1rta le. n a .:r, i sz i vunk és 
fáradt a lelkünk, mig benne ~neg nem n;v11~rs:?:iJ.d Nagy doJgot 
elvesztett egyének vae;runk s ~;~~!rt ker·~ssük az elvesztett 
tárgyat. Lélekzetet visszaf'ojtvr· f.~gyolürú: minuen neszre) 
szent áhitattal hallp:atjuJ: c. Vil'Rf::C"·l~ S11 SO~?;ft.::iait, mélyek Is·· 
ten nev 't gagy g"'1,.._ t'r···:. ...... ,.. ... ·f' ,-:."'-t~ c· .-·; 1·1·.:.1 f'~· .. r lr e 0 Ja.b .. , _, ... J~·_,...;,).;~ L-..t!.l.~, ,.J. ..:>Z€LUn.r..>.t.. .....Xlt·O~l.U1 .. _ 

minden rbgöt, göröngyöt; meta.fi~i.~.o:td érzé1:5zervilnkkel, resz
kető· UJjairikkal végigtaporo.b~ak .:::IJ.(ien létezo·~. lt'L.~yelo sze
miink elótt kigyozö 6svo:1a.la:ir tür~<c fel} <;apintúszer,rünkkel 
a tárgyakon Is.tentó1: k5.véset·;.: ·r·e:>tU'{"I'>/3 a~-:-r-dV..:lkn S igy :J...á·'"'j-u.k 
hogy a célszerÜS ég - iS C ·~rd ;;0~1~r. -~<, t- p j~~ Sz~·, 1".:~S p.: Ö :r· bG l.~
tu.Je veröd.i.k ki mJJ\den trr·P.rrce~: >·~·:-·.•r'fil~ r.~·tn..fi:::ikal har
mcniá.t zengenek a terAktiJ.E'i'?:;l: <-J~ ~·.:t •. · •• ·• .... , ~ SL~1tölt1: a 
],~ozért, a fold ziháló kti.·ellc l .-t~::'.~ .. ·rr~.i: ~ .. ;. f·lct.-·r·t: r 11 ~~Vér.Tir . , . t , t . , ., . . , . t}'- t: 
a Vlrag az susogJa: maga~.Pr, es e:~ t:..!..1.P .. ;ir..:.Jr·r·l:rt: a t,o<"ár-
világ tark~ tábora, .. ~~rpeli: m~r;nr;lf:t éD :::. novén~rvi14c6 1·t~ a 
magas kék e:~ levegoJet fodror.c, sz~:ntu !~'lr..nrr..k er.eklik: n:a
ga.mért és az e~ber~rt; c vilúF:· kor ené. j { r. .. :J~, ::..z embernek s zi
véb6l pedig felzsonr a htla{rzet Ezav~, 1. lelkéből elbtHr a 

-60-



leeszebb ima: Istenért, magamért vagyok, vagyunk!- -·· 
A természet Isten hárfája., melyen isteni ujjával lá

gyanzegő melodiákat penget, melyek minden teremtett lényt 
e1bájolnak, majd a hurok közé csap s mennydörgésszerü disszo
nanciAval reszketteti meg e világot. Pengessünk meg ezen is
teni h~rfa hurjaiból egyet, még pedig a vizet, s hallgassuk, 
hogyan Cll vad har·rnóniába a hangja a. többinek zengésével, me ly
b 51 Ist~nre ismerünk és lássuk, milyen célszer·üe:: van be álli t
v~, beágyazva a tobbi acéldrotok közé.-

----. ~-
Létezésének elso pillanatától kezdve atomjainAk mil

li~.rdj3.i 3. célszerüséz. fehér lotuszviráeait ringatták. A 
kczmogcnia t~nit~ss:t szerint, miután a ~1eremtő izzó- forgo 
felitinkAt é.terl:e ts pehelysz~rü levegr!bs á.gyazte., melyekt-en 
akadálytalanul, szinte érl~l~tcs t?ycrsasé.~_~s.l irawlctta v~.~
tel~-r: térber., upi.~ ~'ltcrt 11 is adntt~ neki, ·'lz 'iZ pÁ.raburkot. 
·:.~int tri9si p~ly1 vette k0rul ee:yerttok fülriet lf mé:rföda.iG 
terjede V'3 .. ~t.3.t:SH:;~.l. Ez védte rr.inden. ·]rtalma.s külsó rehfl
tástól. De ugyanakkor meg is kezdte nevelő, kio.lakitó t·efc
lyás9t. A te;rrrcészet srrjt§r_r-k ifju oriás~i, ba tomboló jó
ktdvUf.len belev:J.!]'tak dörgó, .tüze-s estoraikkal a ]o.!".;"Yts,. 
szétömló 17,á.zzal és viz:pP.r~val t~·litett lép-kbrbe, :rr.e.!!Ilyit"t
t/k, kF;tt31,<J.sit . .,tté.1p F .. n:r1alr mct_ét, 1ri'ként a kis l.i.r~.pásztcr 
j í t é·kr.,..,l l.1tykös, cifránf"".tr.r~ott fiizfa- t .:tjP..val 9. l:éklt; tö 
fo dre.. z D Lu.ll;Úrl~i t, s r:1f le r, de ~ föld hó j f·nól hi d.'='~c b~ ~:r.i.
ási Z'JJ~'llljlt er·Esztettclr: 1. f5l:ire. I~y· r .. üsi tette ~zP.zadok s 
t l .. 1 1 tt · - ·r· · r ·1··a.· r··1..1 ·r· · a ~n. e zr•: 'J r:\: !:.. a . s_ m::.r·- :-;-ar· 1 JUV~ e J o. ~ o ~- 1 JUl szen-
vsaélyét J h~: v rt. E nt!lküt sc t._p V~.fY t'llán vf.rtflcn idé ·JIUl
tá.n- mc.nuják a tudósok- hült és lett volna képes az f.let 

t . , . , t , ll, l. f ,... , . • r:•o encl!:;.J'J .~,{f; E;,,e rc_:,t:.~nJ.. . 
~ ; i h e l y t !:> iT 1 d an n y i r· 'j J f 1-, ü J t , h o.? y- a v i z 1 c P r r e t r t t 
a fbldr~, mfle~ ?s lu[oS fficlekulái v~lJ.vetv~ dUltek a ftlQ 
szine megváltoztaté.s~boz. i.~ föle f.Ze~r .. kis. kul:i~~usni ha.nt()s
ra s1.~ntottb.k a2nak kf.pét, f<,drosr·a. bn.rf.zdllttk, vájták,la
zitot b~~c, por·h~~yi.totif.k l-s i[y kfszitettek elö a talajt a 
t i toL za t os e r· ú 1{i l1on ta. ko ?.8 si: r~ a. 

-. iulatt móg a szf'r·vetlen t.€.rmös~et az ic~c k~lt.páesai 
és v6slii ~ ... l~tt ~lJ"J.kult {!r. }t_észtili e\f'c.lso'bh 6l<:tforrrtr..1\: 1-·t.-

-61-



, 

fo~&i&ú.ra, hordozására, az alatt a .. viz hat~lm:&s tekn~t ~.b6i
oaot Yijt magtnak és az élet legalsobb foka1t, a féltveo~
•titt 6letrdgfet keblében táplálja és. bö~csójében neveli. Az 
6let teh't benne pattant ki elbször itt a 2-300 m. mélység
ben rejt6zö, a halál fagyától remego élet, a vizben föllel
hete oxigénnel is beéri s most még napsugárra nem szorul. A 
triboliták, a korallok és még szfuntalan életfaj a viz mun
káa&i lesznek és segitenek a szervetlen és szerves világ ki
épitésében. 

Azcnba.n az élr.t nem Viil.,jo. he, mit; a v1l~F: tL;ljesen t;l
készül, hanem uz anyag, umely potcnciákbó.Il terhes, evoJ.uci6-
ban gazdag, n eroit prubálja kifejteni, for·mába, tökél~b:~scb'b 
alakba önteni • .Iz az őserő u olyan, Liint eg;,· hatalmas fa, me ly 
rügJböl ágat; ágbul rügyet; ágat ágból hajt, mig kigongyo
liti mind azt, ami benne- in potentia- rejlik"./2/. 

A foldet korülvevó páraburokr-a irunár nincs s:lükség, 
mert.fold·ú.nk vérmórsé~~lete és Lüzt:. közepes, j.t:;ptP-lcn az (let 
tökéletesebb kiformálására.. E:J..llasad, fos~lányokr·a tépLdik o.z 
oriá.si pulya, a~az lecsapGuik, hógy e~után Hünt az elet er':
sito, éltetü ola.,ia, il. vil~g lúl:tetü v~~re vc~e%z.t:.· körfPrgásu.-
_it. A kéklő eg elos~ÖP l11oso.;.yog í'oldunJ: fejluc16 úleti·rc-. 1\z. 
eddig teljesen ldalakult, pf.rzselo és lil•talntus energiáját el
vesztett nap al~anyos sugai•::ti a sz i varvP.ny win<l :r4et sz in éve l 
be.f'Esstik, ragyogu szálaild:..['.l ái-szüvilc az életet és v,vönyöri~ 
CSOkor1•á. kötik • 1Ir1e a V i Z C é ls Z P. PUBégenek t' ls(~, Pf-'litP.K J IUl J á
mai, megnyila th:ozásai! 

Felvillan lelkünh.hen az a kérdés .• va;i.1 on nil:-' men!'lyi
ségti viz van i'öldün.kön. i~ t: e vlc·guso1: IFC'r·dj fi.l~, 1-..uvy a Y iz fol
dünk felületcne~~ 3/4-eu r~s z ere, ~).2: rt z ~8,({'(· l,~kt:' r· r~ t f' r ;·,f.: sz
kedik ki/ l hekt. lC~(:(l(l m .j Ezen oriasi vizr:1enn;vis(;f~ sulya 
pedig 2[) tr·illio q. Cly narr~r töme,V' ez, lLúL~r r. vj lág 0ssz! f' 

folyoja 4ú,OúC1 Lv ale.tt l:0rdhatná csak el./0/-
(,rlusi s zn.mok és Irt'rete k, azont,an a le r~ E> 7 fl~,-~, harrr.\. .. ni(~.

ba elvadnak össze fbldUnk méreteivel. Aktr t~bi,. r .. k~~r J'rvr·
aebb lenne hirtelen, a ler,nar,yoLb kata.sztrofát Ír0:r.ná ffi['.va n
Un. }.~ondják ugyanis, hogy a tenger csap:··oO.u hullHmai a· J..'or
gáaise\)ességet csökkenti]...:, az óce~nok a-· fölu fc·rg~:s6"ban up-v 
szerepelnek, mintha dorzsf'ékek volnánal~~ J!: surlodási elJ cn~ 
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állás által lesz a rotácio szabálylos, egyforma; a vizmennri 
ségnek a változása gyorsulás t, illetve lassulás t. idézne el ö 
a.mint fogyna vagy növekednék a fekező tö~eg /4/, 

_ Ezenkivül, ha nagyon kevés vizünk volna, vagy az egész 
földet viz bor·itaná, nem volna elégséges éltető lt~veg'ó. 
uEost a viz és a napsugár behatásc. alatt bomlL' s zárB.zföldek 
s az azokon "burjánzo szerves. élet, mely megint elsosopban a 
napsugár r.yermeke, nyujtják ezt az oxigén és nitrogén-keve
réket a leveg(Jnek. "/G/. Trüe l1ogyan kristályosod1k ki a meny
nyiségi célszerüs ég! Igy bontakozik· ki elóttünL az Istf~n, . 
Ki mindent a legszebb harmóniában teremt, 91 in numere ét pon
dere11 alkot! 

A cólszerüse~et mlntegy megtestcsUlvu lithatjik a viz 
csodálatos körforgásában. El0ttem ugy tlinik föl, minthu. ez 
a bolyhos, fodroshullám-u tenger, "me ly oly sz ép és oljr kék 
mint az ég", a föld éltet ö nedve, kéklo vére volna. l~üködik 
:1 sziv~ azaz fl. nn.p mele~e, mely óriási gépezet dugattyuja
b·;!lt ..,uzza, mozgatj'i, a föld Pt:ttenates n.céli!wllo kidombo
Pc·dil{ s összebuzodik, lél~kzf;te által hull"im.cszlupokbn. csú
v~rj~. 1 ffl~, ez a- gigászi- test be van ~~l0zvu ~z ereze
tek milliárc1jaival, -hasonlvan az emt6ri testhez- bárhol 
sértjUk·m~g testét elC~uggyan az élt~t0 kristdlytiszta neJv, 
bárhol érintjük feluletát, itt gybngébben, c.tt erbsebben é
rezzük ereinek ritmikus munkáját., csobogá.sát ••• 

J egkezdődiR: ez a csodálatos folyamat első mozzanata 
a párolgás minden fel túno zaka telása és dübörgése nélkül, s 
mP-ly állandvan folyik a tavak, a tengerek felületén, és kü
lönöscn az aequator kozelében. Fent a magasban oriási fel
hőhajök r~<odnak meg terhes párákkal, minden emberi kéz se
gítsége nélkül. Criá.si erő van itt kihasználva a legegysze
rűbben s mintegy játszírnodon kifejtvei n~.íaury kiszámitC'tta, 
hogy ennek a t0megnek a felemelésére és elszállítására éven
kint olyan munka lenne szükséges, mely egy 4C,OC~O lan. hosz
szu és 5"500 km. széles s 3 m. mély to vizét a felhőibe e-. 
melné és a földön széthullatná 11/6/. Ezek a bámulatos hajok 
me~rakodva kedvező szelekre várnak, mely hamar megjön, s. 
ekkor megduzzadt vitorlákkal, görny~dező ~rboccal, ko~
nyos és delejtü nélkül haladnak a Vllág m1nd a négy táJán 
talnTha tó kik ot 6k fe lé. 11 Y int a tengeren j á ró ha j öt a hul-
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lámok és szelek, ugy haj"fják ezeket is a ~selek és.a levegó
áramok egyik vidékről a másikra, egyik szántóföldrűl·a má
sikra, mig csak elviszik minden földmüvesnek sóvároeva várt 
ajándékát. Egyetlenegy felh5 néha több ezer tonna sulJ~ folya
dékot tartalmaz, ~ly ha egyszer~e esnék a földrt, clsöp0r-
n6 az egész növényzetet, s6t még ·az egész fölső földréteg&t 
.is elsodorná. Es e helyett mily gyöngéden" mily finvm pon
tossággal megy végb~ ez ~z eloszt~s megfelelo s~abály sze
rint. Nem lehet finomabban elküpzelni,-a kertészek is.a tbr
mészetet utánozzák- mint azt a m.6dct, ahogy a nf;dvessé:g a föld 
re jut. }legszáinlá.lhatatlan millio meg millio cseppekben szi
tál az eső a földre a szédítő magasságbúl a nélkül,- ur:yan-
is a levegő köz 'len szétmorzsolja oket- hogy er:y szá.l vir·&got 
vagy csak egy levelet is összetörne s hosszu utjáLan m&gtisz
titja a levegőt minden szenr.~.ytül! bs n1bg mi gycrJ.fL cmLe:rbk 
semmit sem tehetünk azért, hogy a drit.ga, t:rtékes &lt.n~.E::t m.E!g
szerezzük, addi~ a hegyot·mCJk hüs l::r·intése által V!l.gy egy hi
deg fuvalat hatására ntintegy: uSezáru., n;tilj r,,eg 1' Va!·9zsif·?.r·e. 
lehull az áldásthozo es o. "/7 l. Sút a harn~a.tgyűngyök t~.z ~J 
hüs leple alatt,- mert nappal a fo~ru l6gkor szippanlan~ f61 
gyenge életüket.- sietnek a szom.ja:tu viN~gajkak ~nyl.Litt·sl:r·t: 

Teljes ismertetés cél)á}1ól megemlí tent r·öv iden azon ér
dekes kisérletet is, melyet ujabbun a repülőgépekkel vé~··0z
nek a mesterséges esó elöállitá.s6.r·a. E mud a.bban áll, ho~y 
a felhők közé repiiloről elektromos árammal toltölt hC\Ir.C'Ikot 
szornak. Gabriell (+uilbert francie. meteorolo_p:us szerint ho
mokra sincs s zükség, hnne:m elég, he. a r•epül6pép beleha tol a 
felhők langyos testéhe, ott néhány f'or<lula.tot végez, hogy a 
felhők strukturájAt rr.egbol;vpc.ssa, ~i.re az élet tlt0kr.atos e
~evenit6je megindul. lg~n a rejtélyes elem kicsordul ott, 
hol a láthatntlan pök rnPs~scn sz5tt hAlúja IDP~rzakado70tt, de 
ez cs ~k r· é. s zl~~e s s a~ ra l·os le h t. t, me rt termés ?.o t- s;:crii le r. 
az esö nem a hálös?:nka.dás mie.tt indul rrerr.- F~ is val~mi r.
redmény az igaz, mely az ernber szellem.ének a véetrlent f:'l
érni akaro .,plusz~szP.t mnt.atja, de csak a kisebbik! }isebbik 
m.ert a modern em'ber acélizmai elégtelenek a.kkor,- félelmete
sen cikázó szellemi trhetsór:e a.r-an~rvépú villá.rnháritöha tit
mikor a felhőknek szárnyat kell Etdni, var,y hri ez~k el('varázs-
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lásárol ~an szo. Lehajtott fejjel susogja:Hoc non possumus 
fe.cer.e! . 

A má~ leesett esőviz viselkedése is igen éedekGs és 
nagyfontosságu célbeirlinyi tás t muta t. Ugyanis nam e~ldja fel 
a te~ötalaj szúkséges elemeit, ti. kova- és fo~zforsav~~at, 
nEtn. külonbcn az rum .oniát és a káliumot, I:telyeket már ·a kut
vagy a forrRsviz felbont. rla az esőviz ugyanezt tenné) nem az 
életet, hanarn a halált ontaná magáLol. 

A hidegebb táj~{on pedig télen mily halkan, ~sendben, 
piciny csillag ~lakjában, szinte lopva szállja meg a földet 
talán ~zért, hogy az edesen alvo ter.mészet á~át ne zavarja •• 
Puha, selymes, lágyan ragyogo fehér bundával tcriti be der
medt testét, h~gy a rajta s benne életét féltő élet~t meg
védje. Gondoljuk csak el, mi le11ne akkor, ha csikorgo tél~n 
jáiszva libegő hvpclyhek helyett folytonosan jégszilánkok 
estroT!lolnti1{ földünket ••• , vagy ha. mint viz esnék is le, te i t t 
megfagyna? ••• 

A kertészek cso.k este és reggel azoktak öntözni, mert 
különben inktbh. ~rtan~í.nak, mint használnának a növenynek. 
Sokkal pr.!)~~tiJ~usa.tban o] d ja meg e müveletet a termesz et. Bár
mely pill~natbJJ.n elfödheti ~ napot s nyugodtan, minde·n vesz.Jly 
nélkül öntözheti a földet • 

. l\ teste1~ az áltn.lá.ncs természeti tcrvények szerint 
f()lytonosan huzudnak össz'3, fq, j sulyul~ nbveJ.:szi~.: a nid_eg be
h1.ti.s1.r'l. i! viz atomjaiba~ kivételesen csodáS erb van beá
gynzva., -rr.ely szeri:1t s. viz t!" -!lá l C. éri el a ~cg-nagyobb 
fajsulyát, sfirüsé~~t s i~y a iég kön~yebb lévén·a viznél nem 
merUl el. Ha ez nem lenne .igy, folyvink, ta.va.ink fl3nékig be
fagynának. Ealál vérn~ JJ benn szorongo ~letre, s pusztulás 
a kBr~yfkre, mert ninrs oly napsu~1runk, mely ezt a jégpán
célt felolvssztt'3.tnt .• Ime az istElni r-cndohtt és terv legmeg
k~pcbt célt~szö~~sc!l: 

Az r socscppek cs hópelyhek erek"Pe, csermelyekbe veröd
ve, morrnákba. tömörülve, glecserekbe préselőd ve törik, zuzzák 
marják a sziklákat, rüszke m.a.gaslatokat, hogy maJd a mélysé
geket betölthessékj ugya~is ok jobban_szeretik az_ egyen~ősé
get, mint az emherek. r &J d. nagyobb medrek be patakokká., llle
tó1e~ f<)l~)kká duzy.adna.k s mig a tengerbe nem jutnak söve.l. 
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mésszel, ezerféle ásvánfiyal, piszokkal és salakkal rakodnak 
meg,- igy lesznek a világ szemetesei- utjukhan táplálván az 
él6k sokaságát ••• 

A tenger torkolatánál lerakják az iszapot s igy épitik 
a szárazf~ldet, szükitik a tengert. S6val s ásványok ezrei
vel megrakott molekulái leszállnak a sötétség birodalmába, 
a tenger gycmrába, és ott átadják terheiket a koralok·és az 
él6k mili!rdjainak. Ha.jd megkönnyebbülve, ifjan felszökken
nek a tengP-r ragyogó, meleg felszínére,- ebben áll a tenger 
lélekzete - hop,y ismét ujra kezdjék körforgásukat. 

--------
:Mi' ezekböl látj!-11{, hoey a viz, Isten hárfájának e cso

dAla.t()s hurja, mily c~lszer~en, a metafizika.i skáláknak rrLeg
felelően van a többi pengő hurok köz~ beillesztve .. Valóban 

-Istenhez méltö remekmü a világ. A természetben hátrahagyott 
Isten teremt~ ujjlenyomatait csak az nem érzi, zenéj~nek lá
gyan zsonr,ó hangját csak az nen hallja, te~errlt!1rnycin visz
szatükrozf5Jo szépségeit és gondolatait c~!11: r..z ne;, lát1u.!' 
kinek természetfeletti 6rzékei tomp;í~: vag~r ronlot t{'._::. ~;LG.: 
ted vili~it, mint nz é6ő nn.p, dc szemünk bc;lr nem t,:d<:int.~1t:;t.'' 

;r1 tehát Szt. _.· .. gostonnn.l ig:r kiáltu:n1: föl: ,,C .i.nfini t:;. Pul
chritudo! qu:.·m soro Te cc.gnovimns, qua..., sero Tc ;lJ:ln.vimus " 
Téged, ki már sárr;ömbön is il:t s:üncs nelJ(ti~~t, iste~·ü ~~c.~·
muniR.t, lüktetb po0r.ist és fönsóces ~.snzon{~l~, c0ls;::c.;r:lst!.l~ t 
te r»emte t té l! • • . '""' 

JEGYZE!RK. l. Prohászka (' .. :Fold t:;s ei~:-:t!:szt..Jr:·.c\~ :~~·(~~R l o. 
2. u. o • 4 7 o ~ , 3 • u. o • 25 o • , 4 • u . o • G l-E 2 o .. ; s·. 1 i. o • 2 G o • ; 
6.u.o. 28 o.; 7 .Johnl Stoddard:Vissza [risztnshc1z, ford.: 
Pálffy Erzsébet gr.nb 61-62 o.; 

}r. LolUJ::1;us. 
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.A SrOTi7EUS UJ J f.ELEDESE. 

/á .. folyt-/ 
t./ Különoscn sulyt kell "'Jutni az ol~lan tbtel9kra.J me:lyeke;t 
más tudósok is elfozadnak, vagy luT;alábbi_s jóakaróan tárgyal
nak, pl. a tcrcmtn6nyckbcn lovo lét és lenycg kczt fennállo 
vis-:onyró szólö skotista v0lc~ónyt;vagy hogy az ens· és ni
hil kö~ött n1ncs végtelen külörebségJ hanem csak annyi ~cny-

. nyi rcnli t{tsuk van· . ..:.z .J gyes lGtczoknok, vagy ·hogy az !iccidcns 
is bir 'bizonyos sajá tr.{i.6.; s ;lettcl, pl. az Oltáriszentségben 

P Parthonius l.;ingos (J4 F. !~. 

a b.;nyér ~s a._bor accidc1J-ciái; hog~ ncl!l ?supán,az !-stc~, do 
a tcrc~~-trr • ..;ny lS hozhat lJtre; egy Slr!pl1c1ter letc2;ot, 1gy 
pl. a n·.;:r:lz~s 1ltal, a ~ac.ccictast, mint az· :3gyediségnck az 
t l vét e Jzut.in l~ét-: 'l I:JG~ismcr,~stanböl és a pszichologiáb6l 
van sok ilyc:r tttcl;~-.-Ji!Y a l(:lck 12rói nerr_ seupán a.ccidcntái 
a 161-::,}:n~k, határ· tcrr."Lt.szctcsck es szükségc~ck, henc~ ·a lé~ 
lek lényct:,ehcz t:· rtoznak és nincs kb~tük valóságos külör'lb• 
s{;t.~' .hcr;y o.? (..sL· c~cyss d~·lpol:G.t közvctlcnül, nc"i:CS'J.k közvet
vc isr::crhc. ti ~:cg~ ~-~··cr -:-.. t«Jstté.) clv~.ltjsztott lélr'!t: is!.'.crc
ttt n0~ csupih a~ id0~.ktol ~~riti, ~clyrkct ~br ~z fletten 
szorzettr~lar_r,ó.nak, vagy r.wl;yt:1~f:t Tstc!l ontott tc) {, hcnc!r. f'1aa. 
rukbl:l ~ C.cl[:;C.·~~.1u1, ;r u~.:~" r.int 3. földrn, :r.cry er. er:Yölcsi 
~ rl:nJ'<J-::r..ck n(:rr. ln. ll G ~~üks €.r;:;ztr·ilcn crynfLss~.l }:r. pe sol! .. t ~r n 
lcnniC·:, vac~· 1-<•F';~i Ln:-.>:.[t..kban r. tcclöriei er-l:nyc.k nélJrül is 
ige.ziL.l: GG tökClt.túse~- }<;rotnck. Továbbr. az arjgyP.lokról va
léJ nÓZt:tcirc is kül(:n(•S GU)~rt ktll fcJ~tctni" p]. l.0g:.r Cfymás 
k(;~:t l~lú:"cr.ice; ktilcinl r_ !lnd~, J övLt1:r?clr:r i.0bl:Ln tcrtoztP.tnak 
cr;~· C:s ug;;f na::vn f~, JJ r,./:. }._:c,gy _r..::: a.n['yLÍ ru:_ c~al: ':rc,Jnd...- al
kt:.lr~~:é.:.sa, ~~~~r~Y tev( k!:nysecc ,:.Jtal van n terten Jelen; "hogy 
tili!~a~::r!. t <.f.;yj k l1f~ 1yrú1 a rí:b.si]:ra nc;r.. h t: lyc zte t i c.ní lkü 11 hogy 
a kö~bc<;sb t~rt.n b.t ne. haladjon, hogy l.I.Z ó tLm..és7.ct(;S is
mcr<;t<.;it nt;mcsak a b(;léöntött cszn~ék révén sz(;rzi, hE-.nct~ a 
dolog tcrmeszcttböl is LLGrithct IDngt~nc.k ismcrc.:tckct. l1ogy 
akaratának nem önmagából k•zvetlcnülkcll u jót v. rosszat 
a.kni»fl.ia .• aJD.inL <:p;ys~~E-..J:> t:;~ht.i.tár•ozta magát; hogy következ<Slcg 
u e-lesett an~lna.k tc'l'ftl(:.smte.~en n-em !roll hzftb~g~~ 
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a '-Onoff mallett megmaradni~. ·Ur:ya.nc~ak a bjin ,_;löttés u.tán 
var() á apof.·~.,a ne zve, 1gy pl-hogy .AdaiiJ.ot, r.u.nt az angyalú-
kat is nom tcrumtette Isten a mugszcntolv k~gyélem állapo
tábané~; bocsánatosan is vétkc:t.h.ctett élJ t;lőször is l-dzonyá
csak ilyen húnt kövctcttel. A megváltás es a 1\.risztus-tan 
felett való vélcményei szintén nevezetesck: pl. hogy·Istcn 
emberré let\ volna, ha Ád~ nem is vétkezett volna, hogy 
Irisztusnak emberi ter.meszete külön tnremtcttlétczés, hopy 
K1•isztusban ké~ fiusPYE van, or, y isteni és egy emberi; hohy 
a megszcntelo kep,yelem azonos a belénk ontott szerotcttel; 
hogy a halálos bün nem szorosan vett v~gtelen sért~s Isten 
ellen. Basonloképen a szentségckröl való tetelei, hogy pl. -
nem fizikai, hanem csak morális tevél~cnyseg illeti rncp: oket> 
hogy egyedül a pn.pi feloldozR.s A. búnbr .. nFt.t-szentségének for
mális lényege> hogy ellenben a gyónónak csr~leJ.~edcto i nem ké
pezik e szentség lenyer.es részeit, továbbá állitja., hop,y a 
püspó~szentelés is szentsép:i karakterrel bir. V i~ gu l pr dig 
az utolso dolp:okro. vonatkozolar. pl~ hopy a Jw}::olbnn a t·ocs. 
hunokot n~:m orűk, hancn csak jdeir:lf;rws lm.nt(;t' ssol su~ttják; 
hoRY n r.1ennyei boldop:slJ.efor·wailae, vr.a,vyis veperodmenykép<.:n 
nen az lsten szemléleseben, hanert az O (~J.vczbst:h(;n áll, s 
hogy aszcmlelet csak elen~edhétetlcn f ltt-tc~lés 0lofok.A té
telek sorhbol, mclyekhez ~~~ sok ~~st ho~~~ lehetne t~nni, 
mindjárt következik, hogy mil l: i vánat(_)s, }:n.s?.nos ester·m(·kr~ny 
a skotizrnusnak A. thomizmus folött J~on'ilott hi l•f:.l~: t.a. } ('f" a 
na~y jezsu1ta filozofusokés tcnlóeusokis sok RkotiRta fetelt 
ne~ta,-tottak. Jpy Fa.ns'h!=tch t:~.nár is ir-~~-: ':-'t· J ,_;r·lrivaloht r:on
u.~lkodok, k~.kl~cl a JC?.suitflPen~ tudor1!&.n?~~ }'fi.l~,r~fuh":s:i.t (ll~r 
fényesen ny1totta meg, n11.r,~·c,hhr·.rP.. n thorn.1sta tr..n ~ l.:1pj~.n á!
lotta.k, ..• dc A.Z r·rrycs ké~!·dés~kbe;n Trrr~~s3r~l s~~f·r::Lr·n 1 s rr:; p·tt;r
t.ottf~.k fügp:ft.lcnRé,r;nkct és az e1sóf:.. r-e. t 30k !Jn!lt brn Scc.tHs 
nt:\zotének adtá]~, uey hngy a raóe:i (;lJ.ent~,ttrl s~·c:r.-lbr·n Sf.:J1lc

~eseknek, qui .nec ~unt Thortista:., ne~ S~otist~e, rnut. ntko1.tak'~ 
>Julf tan~.r/436 s kov. olrl./ IDf;P:Jegyzl, ror,~· kulonosr-n SuH-rez 
a legeklektikusabba spt.nyol skolasztikusok kózül~ u~y hogy 
az ''.An~yali doktor hü magyaPáz•ja 11 , nclyet ~z utókor"' adott 
neki el k~ll vitatnunk tőle; c!7. már az b raetafiziká.jaés pszi 
chologiá.ja~a}aptanitásá.nak a szcmléléséből kivil~:-"Wul.t - .. 
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. 
hoz- ls nyilvánosságranéhány többé-kevésbbé skótista tanítást 
belőle, azonba~· _.ezek lényegesen meg fognak szaporodni, mint 
az metafizikájának tanulmányozása által ki fog tünni. 

~./Fontos dolog, hog;r a skotizmus egyes tételeinek.bels~ 
kapcsolására, a filófiának a teológiával yaló tisszefüggésórc ~ 
az egész rendszer szerves ki'fejlődé.sére utaljunk. Ha Sebeeben 
Scotus müveit alaposabban tanulrrLányotta volna, akkor nem irta 
volna: '• Tamás és Scotus közt lévókülöY.o.bség általában abban .: 
foglalható össze, hogy Szt. Tamás fefogása szigoruan szerves , 
n Jnegkülönböztctésnek rninden finomságánál a különbözö mozzana
tokat még nem tépi szét, ha.ncm meghaJ?;yja azokat az ő természe
tes ,eleven kapcsolatukban, mig Scotus az ó· megkülönböztetése
inrk bonckfsóvel, azoknak szarves összekbttetéseit meglazitja~" 

Ki már ktilönboző értckezéseinkbcn, és cikkeinkben,,mc1yeket 
Scotus tanitásának pontjai fölé.ltt tartottunk,·utaltunk arra,, 
hogy az ö fogalmainak helyes mer,értésére kell töreked nünk; 
mellékesen Schwanc és Harnack mellett ráin.u-tattunk az 6 Krisz.;; 
tus- és rnc.r.:váltás-tanfJnak hclsc logikus kapcsolatáraés zárt
ságára. Kúlönösén rcinutattunk, hogy az Istonanya szepiotolon 
for;ant~t tásánn.k a tanu n1í la 'bels ü kapcsolatban VQ.n azzala té
tellel, mE:ly s:t-::erint nz Ist0n osszüleink vétke.nélkül is ember
ré lcttvolna. 

c1./ Eadd. emli t sUk moí: , ~··0!,.? 0l,vkor-olykorhanesulyozzuk 
a7.tis, ~:r,"_:$~·otus az ö jöz1.n ta.nú.v;.t.l.c: s t les mej~}nilbrnböztctése
kcresztt::ny jáml-'orsúcblln é:ppt~ll~>t:~·J~tl Gcliü .• i k{Jrat. scm tett, s(it 
sok ~-. ·~:~Y'tct"h:'1 'l"lf.P:;r r:lűnyó!'c szol;-~últ annak. :Eppcn a ker. 
k.-.t;l.•lÍ~:ll.S n/,y, nl'r tlr~·~r~U_ t'1nf:Jl· . .K_, :_t. :):t~~Jplot~..,lcli i'o;~antatás-
nu~: d(• ~L·! -r~";_ 'l 1_rr\_ t. ú. :J fl t i. 5 r:.r·_:.r·· j_ 1.\'l~fi •f (~~ :.Val\.i_j)t lll,lLfr,l:r :lonbözteté• 
s€vr;l k.~:~:~it;t+:tr:~:l:;.P-;l~·:si S·t.n~i.or,r10Jh.L'ICiltUPc.., .All!~~rt, Tnmús, 
F.ek}Jrt .. '1i .T-í.no::. :.·s sok b:ís too.lóc::us :i<.t.;S;~ vol~, h;:;bi z Isten
any!. :;:--:n ::_> .... ivilr;;~~~;yrtt!tr-::~isrrnr:j~!; ~ blz01:1it~kok~t '· u~lyel:ct . 
IP':.!lc::.-':;r :t ("!.C'l.~~rrrt rrf:ll.:.~tt !.el s~~o-Kbl!{ !lO.tlll, J'Lal"~ ~lalu .. \. lS ~.~-::gta
lftl1 .. ·d~j-Jk.1\1~-:~U:l~'~{é:p.r:.n ~Ult ·u~ ut.uan ~.lz. er·~.;liGad0 ·cJ.n ~ílta
l&noss!t-"!tna.k t11n~; '1Zt ~ondolták ezt leiJetell~vn lc,;;iőznl. · 
Ekkor jbtt Sc0tuf- é~ különbéget tett a ter:r.tósz€ti ~s a7. illó 
rc~nd kczött: ::! t0r~nészf"_t szcrint 1'-.-iária. eléítb ·volt .Ad~rr .. ló.nya 
és az eredendő bün állapotában,mintmegsz~ntclt, az idő szc
ri-&L..a 7.or!l- !'n 6:· 0 le· ll~<- ury8l1arhA.n a pilJ~.n(1.tban t'-r·c.rr~tti .. lött 
és ~?.Zn,e1o11-{~tlr·~.a: é~ ':zzel Jr-:t.t n!cnt mind~n ooll.ti,l .• "b:.zv:n 
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megk\llönböztetés által elhárultak. f,l.Z akadályok .• Nem volt-e 
helyénvalóitt Szt •. Tamásról irt .kri tikája, avagy avallásos
ságra ,káros .volt-e? Scotus miridenesetre nem ·mis~tikus .Ez 
azonba· épenséggel nem szükséges a dogmatikus rés zere.Min
denekel6tt az a· feladata, hogyaz· ész segítségéveina kinyilat
koztatás forrásaiból el6merits~ a hit- és erkölcs-tant, azok 
értelmét megállapitsa" megalapozza, egymásközt összehasonlit
sa stb. ElstSsorban az elméleti igazsággal törodik, nem pedig 
já.mborsággalós kedve·s érzelmekkel> az más oldalra tartozik, 
hogy a dogmákat ilyen gyakorlati célból szemlélje valaki,pl •. 
az aszkézis tanitója. Különben épen Scotus óta gyakorlati 
tudomány a teológia, végso elemzésben azt szándékolja,hogy 
az embert Isten szaretetére irányit-sa a földön ugyanennek 
boldogítóélvezésére vezesse a tulvilágon. Athomiz.must intel- · 
lektuálizmusnak, a S·kótizmust voluntárizmusnak neve zik. 
Ezeket a magjelüléseket helyben lehet hap:;yni, hacsak nem 
fogjtikfel helytelenül oket. Valóban az elübl1i inki1bh azészt 
mind az istenit, mint·azembcrit, hn.ngsulyozza az utórbi pe
dig inkább az akaratot, ami kifejozesre; JUi mtLr atcolúr,i~ 
tudományos jellei~énél és. amc.nnyei bolrlof~Si!i; formai l{n'l.Yer:6-
nek kérdésében is. A thomizmusbnn a.z aris::tttelcszi-r,()i•Öf·: · 
szellr;m testestil me.s, mely a mr:pismert-stcn (.s a tw:ú.sLu.n; 
emelkedett tetőpontr·~; a skótizmusb&.n. inkú l'l. ::;,z 6 L:()Stc·ni
rómaí szellem, mcly a cselek·:(ktek.ct, a r;y:.:kc;I•l<~.tot, · u:.,.,t:l~:
hez az akarat és szeretet is t"rtozik ll:.,n,·r, .. -,,~ut1 n··,, E·~ u-· J'-"" · ' .. -"".J 1' ., LJ Ul ..L. "f .... l..: L. .. O . · L. 

t ·· bb· ·a lk a· ·· d t 1, · · 1 • -~ , · 11, · o 1 gon. o .. o uST:tO ,a un t·lZony J('::Vt:SuLé.' Vc. :..soD t:~ ]:;.;-

resztény, a jámborságnak és t-rkölcsösst~f,!lck kcv~·sbbé v~n 
előnyére, mint a::~ el<.·l·bi? [)CÍSmerl!r:;tjük, hní·.·· .U tl"!CJLÍ:·~lS a 
domonkosrend iranyz;~.tút képvisl:li~ e, s • .;.oti.XtHS pedi!-:?- fpan-

• l .. " l ·· t A ~ 1...1 . l ' , . . . ClSA.b.nuso . .{e • z u:o,, ··~ ·:ti.n nem ~~;;,szrL-.::: ·~ ~J<:!"I•·:•l'O,!;~.r-~.1.. s ~: 

szentségre? nem ez u rend adott-e az ő sa,l;ítcs is1~f)l~'~.jc':val 
az egyháznak oly sok és nagy nzcnt(:t? Azo~fcJLil -,. sköti..zmus~ 
vagyis a fia tn la l' b franc is l•:J:.nus i sk o 1~ · f (Ji: h. s pun t <.1K J· :111. ,_ 

csak f.olyta.tásn,kifejl[,desc a rt~f~cLhinck, mrl~rLt1:= S}-:t. Iic;-
navcntura, a Doctor Serhphicu5 is tartozott. · 

Azt mondják~ hogy szent Tamás inkúb.b az 0szt, Scótus pe
dig·. a kinyilatloztatást ts az Egyház tekintLlyét emelte ki. 
Itt nerr- kutatjuk, hogy mi miatt van L~y, de mindencsctJ>e ez 
utóbbi törekve-s nem áll utjá.ban a ke:PesztL:ny aszk{:zisnek a. . ' 



tökél~tességre való törekvésnek, a~ut~n,hogy Scotus.theoló~iai 
t'é.ren sz. Tamás sok bizonyitékát pend1tette meg és 1gy .. a hl t-
igazságokat kevésbbé szilárdan állóknak és célszarueknek és 
ezzel az életre és akaratra kevésbbé befolyá-sosaknak tüntet
tó_ Ie I·; RJ,:-.:9-·'.Jar~. s::: 'l'.::.:.1's p-~h bizonyitóere j ét Sc 6 tus két
ségbe vonja, vagy elfogadJa, de csak mint egybcVi:w.gö bizonyí- .. 
tékot. Megfoghatatlan titokról van éppen szö, vagy pedig já
rulékos igazságokról is, melyek végso elemzésben az Isten 
szabad akaratától fúggnek, s igy seu~i szarosan vett bjza-. 
nyi tékot nem eng€: dnek ff, eg~ Sc o tus igen gyakran utal arra, 
hogy Isten felt.~t.en hal~lmáböl kifolyolag egy másik világ
rendben nagyon sok igazság, külonosen a megváltás-tanhoz tar
tozök másképen is lehetnének, s hogy kovetkczöleg v~gső szem
pontbal ezek tényleg Isten ·szabad akaratától ftiggnck; mcly 
a mostani vil~grsndct szabadon ~llitotta fel, alkotta meg •• 
Igy hát ezek az i~azsigok veglegesen Isten szabad akaratára, 
szeretet0re 6s jösá~~ra vezethetök vinsza ós ezért tarto-
zunk cs8.k ncl·~i l?r·z.:·.:.n l<1lf!v::l.-

Hómetbol fr~ rfibor. 

. .. 

' 



. . , 
W.IiRT OLY VONZO KIS TEREZ? 

ill ehetetlen, hogy fe l ne tünjék a szemléló előt! az a 
nagy, szinte párjátritkitö kultu~, me~lyel kls,sz. 
Teréznek adoznak az emberek. Tenyleg hamulatos es 

sainte talányszerü az a magaslat, melyre Terézke néhány év 
a.la.tt emelkedett. Az Ur Jézus }'letőltotte alézat0s szolp:t?.lé-
jtn&k titkos vágyát: szent lett O, nagy szent. Szellerrével 
néhány év alatt meghoclitc:tta az egész kat:b.oJikus vilá~ot ••• 
Bámulatos e tény, de mégsem oly rend}:iviili. Isten uryr .. r.is 
szerette mindig és ma is szereti o. z en.bereket, s e szer·üte
tét azzal mutatja ki, hogy rr .. inden idében c.dott és ad, azaz 
helyesebben kegyelmével formál nagy szenteket EgyrJ.t zér1~k, 
·kik a hittik]:len megfogyatkczc.tt és _gyl,.va lelkekbe pf':ld;í jok
k&l hitet és bátorságot bntenek. l:s valc..,bar: rnind.r:r1 ir1Cnf~;:~, 
mlnden kornak meg van a m.to.ea nag~·· szentje, ~~. n~a.ga ic1tf.lja. 
A középkor romlott világ/t s zen t Fc-rene vc] t hi Vf.L tv1. tu c
ujitnni Krisztusban, az uj-k(.l~tt s~:E·nt Ign6c, ~_.. legu.js.ll 
korét pedig- ugy l'tszik- kis sztnt Tc~?~. 

D~ miktnt .szent Fertncnek és a t~lbi n~R: szf~t~k~ek 
életfiben v~lt valamilyen sreciális vnnts, rf:lyn~k r(v6n re
forir.á.lni tudtak, ugy kis Terlznt·l is kf;ll ltnnit v:.l!:ir:.i o- · 
lyan jele:nségnf:k, mr,ly V<.•nzani tudja ú mai ~ vclt:.;rn é-s l t= teres 
lelkeket.- .Azért ugy véljük, nem vég.zünlr Liált:.v&.lo n1unl::i~.t, 
ha a kis sz. Teréz-kultusz c.~l:ait l:utr..tJuk, he. t C;scdús tisz
telet okainak behatóbl szer··.léletébE. mtlycdúnLo 

E kérdés tisztázá.s"f .. ná.l rrdr.~.d(;nek el ut t kü1Lr:.ls6,.,.<- t 
,J 

kfll tennünk tisztelók f:s tisz_tel0k közrt t .. r{ény Ut;J'8.!lÍS 0.~-
hoc;y m.iként kétféle az"T'PE:ri&ég vtgra: anyagi és s~t1le::.: .. i, 
ugy kétféle azc-lm&.l\: a c sope:rt j a is, kik egy· s zen tn ek ptr·t
fog~sf..t kérik, igényLeVE szik. Vannak- fs sajnc.s r,[:.É_·;·,rc.l-1.;
részben,- kik csuk t•.nyagiakt:rt tudnaL a ~L:cntckl.bz ··fclvu
mo~i, csak anyagi r~egszorultságukbr~n tu<!nnl: Sf[~i ts éget 
kérni; de vannak lelkek, kik mentesitik magukat ezen alan
tas g()ndoktól, s biznlmus kérésük csak SZfJllcmif;kre, lelki
ekre vonatkozik. 

Ami az els ó, az anyagiakat kér C: csc•poz·tot illa ti, ha
mar végezhetünk vel~. 

-'12-



... 
l\ földi'ekkel bibelodo ember bizalommal fordul kis Te~ 

rézh;~z, me.rt megragadták és szem~i el<Jtt lebegnek r:eményt-· 
nyuj tó sza v. ai:" Fennye i bo ldogságorüban is j ot akarok tenni 
az emberekkel o "/l D/ Ugyane sza-vak nem vonatkoznak szvrc-san 
az anyagi javak adására, de a szegény, beteges.l~lkületü em
ber csB.k e7.t keri, ilyennel megeltlgszik. 1s különüs, hogy Te.
:ré~lu~; l~i éJ.otéhen ann~.rira fel€melkedett ·az ai1yag föl.é,-most· 
ner:: vc ti me r: n.. z e z ért hOzzá fordulukat o .Ennek Ét zonban magy~
r·ázc.tát tv.lál,Ju.:.~ bntJletrc.j zá ban, r.1idön e sz_avaka:t mondja: "Jé
Z'1.~ -s hj zon~-o~, hocy rr.ost már maga 'J~erl:zke is tTezus ln;gycl
mcbt.l-o.zo}:.:ör-t· -,,·úvcli csodáit, a>:iknel<: hi·i .. e oly' parányi, mint 
D. PUstf.rtr.:.r:, hogy ig·' ezt <1 hitet virtarPal dacolo fává növel
Je."/2./ i tG~ylee a csoda nitet ebreAzt es nóv8l, er padig ~
~--~r,ával hczze. idővei a többl erenye~et~ •. 

:i. so:.: C"i0dálatos imc--~m8~hallgatás !t;eg cs?_> noveli ó.Z cm
ber tizaln'S.t. Hiszi, ilo gy ha másként nem, hát csoda révén ~e
r;it J:is S.'3D Tr~réz 8.!3 b foldi bajain- .DG ueyan mi egyébb ke11 
~z ~ny~gi 8~barn~k, mint csod~, vagy azzal fel~rö esemény? 
~-i vonzza u szurke" 1Elke~~et jcbht:.n, mint ez'! Lisz tapasz
t~lh~tjllk, t8ry rn~r csupun rr cs0d~ l~tás~ért k0pestk ezrével 
eln:onni ::t föld legszP.ls;jb.h csJ.cskt=>r:~ is· "'iag;l nen~ föként e 
1-~iv!Jncsis~ir, ·1 rsodr: 8s :t csc~dós dol!;o:L:: ut<1nni rendetlen vágy 
vo·1zz~ 3o törrcgek6t lllrdes-ba, _:~onnersrcuth-ba'?! 

;~.zon[.an meg ennél is nagyctb-- az embtr vonzalma a sz:Jn- . 
tr~lc iránt s.~::\or, ha n-~;ID cs::tk látbat, hanem kaphat is valamit. 
t. i ;:ahr.'i ft r ár_. Tnnen sz 8 rrE~zik az arxagiast:..n goi;dolkodu le lk ek 
v c n z !J. lrr a 1;. is s z • Te r· é :.:. 1 h.:' d J H·(; 1· t r.t. c s o da t(:; v b ha t a l om a sz i v 
hfláj_fin ~l~pulv :. KeClvossF-, vc nzov~ tesz. . 

·Ha a l~lkirk utá~ v~sy0dok szcmtivegéh keresztül néz~Uk 
a.z ilyrn tiszteletet, h~rrar rel~tjuk, hofy ez ne:rr. lehet az 
i[': zi kul tus z, rr.ert. már rr~ag~ az r:dvrzi t t megrötta az anyagi 
~ctf'·t.F;rr/.n•-ekór·t ut l':irCllv( tenni oJ~2.ru zsidokat e szavakkal: v , ~ 

Fizc.ny, t i7.CYlJ" rncndu; nektd-, nerr azert kerestek engem, mi-
-llel jeléket li,tbttt.k, tB.nnE rr~ivrl a. kenyerekboi ettetek és 
jt,llfl.kto.tok. ·.e ves2;cnd~ :-1E.df,l8rt fa;adJ~·!-(l;"~ haner.1 ~lyan
trt, nr-Pl~- mcpmé.~rL.d az ord: Pletre .. /~1·/. 1-.. ~rnl k~I_'hc~unk t~-:--. 
hut a czcn.tel~t0l is, dr ne csup~;n anJ"ag1akat. lt'ökéi a.z az lS
m~rtctó jC'le u helyF:s tiszteletnek, l1<'f~Y nem meriil ki tis-1..
t.án kGr·(r.P. kL(, n, anys.;.fl' i8.l:1Jé.tn. 
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Az igazi tisztelet lényege a követés-~en áll •. Azért a 
lelkiekben törekvok előnyt kapne.k az anyaglak felett" A?. 

. igazi szeretetrer~éltó vonáscik a egyren a !"onzó s~.j~.tossá.gtk 
is csak ezen szempont alatt dombo!'odnak k1. 

A kftvetés tehát az igazi tisztelet, ez p~dic a kave
tett jotulajdonságain alapszik. Ha l~tni 6hajtj~{ azokat a 
tulajdonokat, melyek vonzóvá teszik kis. sz. Tc.r·ézt, néhány 
szóva.l kö:bvonalaznunk kell az eszméket, a szellemet, rrlcly 
e kis szentet jellenzi. · 

Terézke szelleme nerr~ más, mint a szcretet. L gonQo
lattal kelt 6 nap-nap utún, az ez ut~n valo vt..gr i1r;te nt~.p
közhen, s a .szeretct himr .. usznval u.jk:1in szunnyad.t el' :Egész 

··önéletra.1za tanusk0dik a h[A.taln:u.s v:igyrul, mely eg63z való
ját eltöltötte. A forro szcr(;tc-t, n1ely mind~nt föl:llrrJ.ul, 
mondatja vele: 11 ami t en kór· ck, aniért én cscnfok, :...z nem más 
ilLint a szcrctet. "/4.; l4"indcnl."en 6s mindcr ... kct· c.;se.k szc:r·t.: tetet 
óhaj t, me rt utapasttula tb ol tud im11 rr1eg és Tü<.:fél·tei t0rr~,
nonr:"!.ja.: hogy a legn&.gyobL dolgok is f:rtéktelcncJ.\: a lnincú.;nt 
Leal~anyozó szeretet nélkii.l. "/!J./ Sot helát.i<:t es á1liL,1u, 
hogy az Egyház is a s~er·etetböl huzhatja a li;gnugy(1bb }:asz
·not. u'l'udom, hogy az Egyl1á~ F-EY szeirLtPnyi tisztet. sttr·t;tet
hól töLb hasznot meri~het, rr1ÍIJ.t ei. llaf::,Y teiiük öss~ességéből, 
ha·nelll a sze1 .. etet hozta lótrt-; azokat." /6./ 

Az ilyen szeretet redig VOil.Z: ke<lvesst- it;;SZ, mel•t 
hisz' a szeretet turjai mindcp:~ikunk szivel.:-·t:.n ki vannak fe
szítve; sze1~etetr•e vágyUD.k, mert O.I"r~a vaF::;vunk te1:err.tvc •. A 
szeretet V<'ná.sa egy k<.izös vont~::; r~.k; etftDtn·l t~leUJen; Vá.f:y, 
n;.elyet ha ki nem tlégitünk, c:t.·l1..ml·~:.::.t tf.ves~tJ'..~L. Tf~rf.lke 
erre ad példát és e s~er•etet1~~ ösztöne~ mert u!;cki- azaz 
Józusnak- nincs sztiksf.p.:c a~ P-rolkodésü:PJ\:re, heki csak ef!y-
re van sztiksége, a nd. SL.Prct8tur..J:re. "/?~2 · " 

Vajjon mi von~~ az embert, ha nbm az az ~J.Ft. m~ly 
szet~e te i ből tó.plá.lkc-':ik'{ · ~ 

ferézke életé ben k1iJ(.nosen kiemP lkednek R ZC'll VOnások 
m~ly~k ~lle~t~t~e~-~ szirtru aszkét~k élet~vel, neekedvelt~
tlk az 1raz1 lelkléletet az ernrerrel. l' vc•nt.sok nor ri~szt
ják eJ. a. gyongc, u lTt(•tll.r·n {,l t- t puhasárnihnz s zoko t t em l" ert 
a tbkéletessó~iol hi~. t r• cn· zonf~n.t6 önsa.nyari"ü. hís<"l:kr.l, Ln.nem 
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kedve~·en álli t j.k eJ.~nk azt a boldog állapot?t, melyet apro-
c seprő c_selekede te inkkel megteren:thetünk magunknak. i{ letére 
nem állnak ~ megfélemlit6 szavak: u1-irandum, ·· s.ed non imitand'lml." 
Söt a tnnitásukkal és példájo1\:kal szinte rettenetes tt:tteket 
kövP.telő s'zentek~:rel szembt;n felénk hangzanak bátoritu ·szavai: 
uA7. Dr Jézus p.em.kiván nagy dolgokat, fényes tetteket, csak 
a?:t a. z egyet;· hogy B0nne rendületlenül hi z zunk és jótéteménye
it hálás szivvel fogadjuku/8./ 

A ki!ára~ t~ o. naf~Y tettekre. k_éptelen ~e+~k _feluj>!lg e 
s~;av!Jkpg., AS u~ Alet.Kedv ttfu.:t.t.d zs1bnadt tagJalban! 

A szenvedes kÉ.·rJ.est~re, mE:ly mindir: za..'k:latta az emberi 
S!~ivP-t és elmét, ·,·t:;pP,zia megadj~ életévül a feleletet: szen
vedni azért kell, hogy szentekl-:ó legyUnl:. 11 Annak, aki. szent 
o.l':r lenni, noJr.:a. t J:c ll s_~enve elnie, folyton azt k'3ll kutatnia" 
hoe;- n1. a t.ök€-letc:s~bb, s önme.gt1.röm le kell me-ndania.'•/9./ 
E tn.ni tás s rrP.ré zkn P éS z6r:Jl .. ~.z e z t :m~p:pec sétlo példaadás r:r:~r 
~·-0r_~Jy:l PS ver-:~:8lP.nül vnnzü €'letrnu<ilot kedveltet ffi(~g az errJ~f!rrael. 

S)ellent~t'hPn 7":. s('l1-ét }JeSH'7.iJr.i7.JYIH~lla siUyedt lf'lkeJ:kcl, 
fenn~n b!·ngr,zt'3.t~n. s ll0tLvnl ign.zoljiJ., h0r~y ,ne:rt s?:oncru n.~-; 
élf't, s~oJrH;,.,lt cs!l·i:: ~ s~""'ll<.ivr:.t.Pn~ az er.~ber t~vcct., ha. P.letnr.k 
n.r•"~_Te ":.i r~ z t '\Z i cl 0 t., Jn í 1~7 e J.r~rrr:n, rr.in t. :1. pi ~.lnna t.. Csak a. z 
~~r~i, mcnn~'ci életre EollP:r.e alk11.l.Mr.v~-..n1m.!: P.7.t A.7. ir:ez, e~t a. 
sC~kn.tmondó nevet~ és mivel·ezt az -e'letr.t lil.t.r itt a földön 
kr·zdjfH:: éln~., ilZ~rt jorr~.l mondhn.tjnJ~> hor;y· R.7. é1ct szép_ és 
vir:, n~~.cl'~"r:'n v i.~~. 11 /lC ./ 

S zr n t. rro r· t': ?.~t.: l: nek f b j ü llmn_,,~onr.SR. és Pg~rben lnp..:nnP'yo l•h 
v(\nzö ~r 0 j e az o í-':~~mcki er:ys 7.~" rnst~.r;t: t.nn P:;}'ökcredzik. r:eys ze
r:t ~~ ]J ldÜ'('11 rynrr.-.eJ.: Ycd.t ó ,_:p-és!3 élr.tnn keresztit!. l..i~lönön 
elős:.eretettel viseltetett a ki$ erenygyakorla.tokl:e.l sz·cmbE-·n, 

"'t . . . t l . , 1 l ,. l ' mc~t uo;.J"!. szava~ szrr-1n : ~~e_r:: eu: arrosr:.go ':: v~ osa;~ga ver-
, b t 11D11 d· ... ·· t t t 1 • tanuvfi teszi]': r...::-; P!"'.OP .• . A~ nag~.r J.csosnr;e szerze · nfLCl ez 

a mtírtircar.s::lh; M~Pt. h"!. nagy 6 J'Tl_~_, e?. c~1-n.:tn van, ho[~~, rt pro
f,~t~::. szavLi s.:-:r.~int n~m Yc·V·~tte r.1.t.:·r; ~ csel-:cly kn~dP.t napját. 
/Zal:.4,10-/-/ll./ l eg6Pt{t.t:::, sf'it útélte, hog~.r ~!n~m c. na~'' , 
a f._·lt-ün{st krltó csclekcdctcke:r: forc~.ul p'\Gt; L tokul:t.·.~s~r,·, 
hn.nf;Jn n J~is elolgak ~:C.ir·-:.11.~. J:it.,_rt~t~b~·.n, r>:. hétkö?nap1 c~elelr.r
detnkhc_n, mcly0ket. jul ós tiszta szftn~ékbul v~~fzilnk~ •rud~~~ 
hogy Istr.nt-Q. __ kicsin:rhe,i. kell kercnnunk, s ~.~':~~or follr.lJn.t 
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mindenutt és állandó ósszeköttetésben maradunk vcle.Eletünk 
magában véve nem is más, mint a kicsinységek halmaza, de e
zek nagyokká nőnek, mihelyt Istennel állanak vonatkozásban. 
/12./ 

Valóban erénygyakorlatai s önrrLegtagadásai is egyszerüek. 
Csak akaratát igyekezett megtörni, apr6 figyelmeskedésekkel 
elhalmozni környezetét, és még sok-sok egyéb apr0ságGt ten
n; Jézusért. S~t.tanitv~y~it?l és párt~o?.oltjait?l is fó
kep csak ezt ker1: mardJ m1nd1g egyszeru. -"Az ereny g;'takor
lásának példái-mel~~ket Terézke Önéletrajzában közvétlentil 
és őszintén le~r,-tén~leg o~y ~gysz6rüek, ho~y nag? bizal
mat fognak gerJesztenl a 11 k1cs1ny lelkekben. Csak1s azoknak 
.tetszenek vissza, akikről azt mondja Bossü.et, "hogy az egy
szerü~ közönséges élet azért ijeszti el őket, mcrt csupán 
az érzékek vonzzák őket, és különbün is távol lévén az őszin
te megtérés gondolatától, csak azt akarják csGdálni, amit 
utánozhatatlannak tekintenek. 1:/13./ 

Terézke nyugodt élet után vágy0dott e világ .7.ürzavaros 
forgatagában, azért mindig g~eP.mek, i én telen kicsi gyer
mek akart lenni és maradni,-J{it nem érintene. a ne~~yok gond
jai, aggódalmai,-n:ert,!g;rermeknek maradni annyi t tesz, mint 
nyugtalankodás nélkül élni."/14./"Kicsinynek lenni /pedig/ 
annyit jelent, mint beismerni örunagunk SLITl.miséget; hibáink 
miatt el nem veszteni bátorságunkat, rr1ert a. pyermekC"k g~rak
ran elesnek, de olyan kicsinyek, ho?y nem ütik meg- m.agokat 
nagyon. 'j /15. l 

··.· S ha jól szemügyre vesszük kicsin?Si'gckh(;r.i törckvf'sét, 
.-·-gyermekileg egyszerii lelkuJctt-t, könl!:vcn be:lát.iuk, ho~y ez, 

és csakis ez az a.z életbsv{~n,y, mcly lefir..kCbb mogfcle;l a mi 
gyarló, kicsinyes (~ réiinkn.: J r. '1 P p(~ z ke ,·.~l 0 t ö svPnyt.'TI rúe s ?.:mé l ünk 
arra a. nagy ie;azst1fra, hor~ ... '!cr-t1pr. kjs dolc.r, a? ?-let, and
lyen a s?.iV dobbanásr:.,Jr.le}r;,~rcriés, bv~dulP3, nf,pi fnr,Jal
k.~zás, jóindulr;.t~ :r!cso:y, ~~-er·c·h·t, ,kt=-~~Sf.J_~, c:l:ró.z{)~' · scr,i
tés, csak az Istt.n ncg,-r, IT!lP.dPP_ eryfh l:1cs1n;r} s r-lTrl nn.rv
nak mutatkozik be, r.z is k.i.csin~rböl ~.11."/16./-Terézkc éie
tét figyelezmne] köVf:tVP cr:T u5, cr1r1ir; i~mcrc t1Pn vilúr tá-
I'Ul ~z~mcink ~lé,· me l;: ~ilf~f, ···rl~:Cf~ti mö?on alaki t .i~~ a maga 
nagyJ~l~, és {~letrr(lf.r·an·,l·.!vrl ff:ny~sen l,FP-.zol,h~, hop.y 11 a nagy
nak muveszcte a k1cs1n;,rndr fc·nnr:s, ]>::cdv~·s kü:.lí1l~i.ti!s:~ba.n :111. 
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:A: s_zép, nagy életnek tehát a sok kicsiny aproság nem ellensé• 
g.e ;hiszen szép élet épp a kis dolgokban -,aló ütemes.ségb<51 s 
a~~k harm?niáj~ból áll~. dolgo~zun~ ·rajtuk a nagynak koncep·ci-. 
6 J ~val s 1hleteve l. Ima ink, h1 vatásos ••• kötelességeink ·belső 
indulatunk, emberekkel való bánsmodunk, a szo s az ak~~ntus 
rajta, '3-Z arckifejezés ~s testta.rtár, mindezek a ki:s dolgok 
a szép, nagy élet~ek ragyogó moul.~kkövci."/17./ -

Szent ír8rézia P::.'eMnckdcdségének .é.rtékét meglátták már 
naP;:yon sckan tisztelői közül.t. és "bizoriyos, hogy épp a g:rerme
ki l~lk~let .. ~e. az.·ef!r,szerüség v~n:ották legink~~bt a lelkeket 
n "k1s eletosven~~e. Ezen me~latasnak a szaval csendülnek ki· 
XV.Bened.ck és \I. Pius pápák mondr.sait.ól is, melyekkel kis sz. 
Teréz kcvctés~rc buzdítanak. t~encdck pápa igy szol: 11 azok kö .. 
zül, 'lkik ki.s TeréZÍ$l él·:;tét b&rmily kevéssé is ismerik, nem 
tal:ílkozik cly11n, ~kinek bangj'i- b:·le ne veg,iilne fl:pba a cso'.:. 
d~latos 1{'~r·ba, m~ly elhE~llatszik minrlenhova, hog,; hirdesse; 
ezt !lZ élet(?.t, mcl;{et a lolki gyernekség ördemei jellemeznek. 
Az élctszens§;:- titlh~ P.f.clig ebben -rr.jlik."/18./,~P. lelki g~;cr
mekség-monja másutt ~ Szentatya-az ór_ók elet elnyorGsere föl
tétlenü szükséges." i ... ost uralkodó Szentatyánk pedig ig.y nlfi
latkczik a lelki gyermekségr61: Tetszett az Uristcnnekaz e
gész földkerekségén megismertet!l.i a nepekkel a l'elki gy~r-· · 
rockségnek azt a tökéletes gyakoriásá.t, ~elyb.::n Terézia mi.:p.t 
mester áll elettünk egyszerUségében ~·s tisztas .. ~gnban." .. 

Ez a gyermeki lelkület szcnt Terézkc élctszentsé,g_é!lJk 
titka, és titka egyben azon nagy hatásnak és vonzo erőn.ek:_ is, 
mely r.elole kisugárzik. kiként a ·bájos ti:)zta gyermeki szem
pár még a lcgmt~gorvább emberlen is szeretetet ébreszt a~ ál'
ta.tlan iránt,ugy e gyermeki egyszeruség is báJél.iva.l elragad
ja a lelket. Eg~sz Hn~l~t~~j~~t AthntjA P ~~~vrs ynn~s, mely 
szintén egyik magyarázata annak az elterjedettségnek, mcly
nek ez életrajz és ennek rév6n kis Terez szelleme örvend. 
Alig hisszük, hc,gy akad n:ég egy életraj z is, me ly r. l~' rl5vid 
id~ alatt o.nnyi rajongót szerzett volna magának, mint ép ez. 

s ha ezek után összegezzük mindazt, rumit kis szent Te
róz vo·nzó tulajdono.irul mondottunk, megállapi tha. t juk, hogy 
Terézke egész élete, a törekvőknek adott_példnja é~ az_embe
r~ket na~yon szere~ó, üdv~~t for:on ö~aJ~ö, a~gyal~~SZ4V~, 
a~ mnlY ot k~~tlvössc, vonzo11a t .. esz1k e loti ·,ruc.!~isszuk, hor.;, 

t e; 
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e vonzalom, a nagy tisztelet nem csak a má~, a mai· ko.r gyer
aeke ié, hanem a századoké, mely id5k multával, az évek sza
porodtával csak növekedni fog, hogy ki'vegye részét abból a 
csodásan alakító munkából, melyet Isten·a szentek tiszteleté-
vel elérni szándékozik az emberek között. · · 

Fejtegetésünk befeiezéseü1 még csak Vica bíborosnak, 
a szent szertartások gyülekezete elnökének szavait óhajtjuk 
ide iktatni, mint azon forrt kivánsáenak kifej~z6it, ·hegy 
minél többe• megismerj~k és kövessék szent Ter·ézkét kicsiny 
6letösv6nyén.- 11Kérjük Ot,-mcndjst Vicc,-haszn,.Jlj~ fel m~nnyei 
hatalmát egyre johban azok javára, kik szcretik és az O nyom
dokain ho.ldni iparkodnak! Hadd nyer·jt: me~~ B.7.ok{J.t is p.:y,:;rr:,ck ... 
dedségének bAjaival, kiket rejtett ~iusár, ·v~ry az i~a~sár
nak nem ismerés~ távol tartanak az O ragyogó ~s hiztos ut
i't61. 11Itt az O .gyózelme.inek ideje" és n. mult ri.·o:1tc érv'"!k
kel bizonyítja, hogy sokak ~észére máris az üdvösségnek an
gyala volt. 11/19./ 

Jegyzet: 1./sz:nt Terézia önélvtr~jza, B~da~~st 
1918. II .kiad. 20·1. old. -2./U. o. 95. o lel.- ;j ./J án.6, 2G- ·;.- 4 :;ün
é l c t ra j z , 181. o l. - 5 • /U. o .118 • o l. - G • / Lf. c • 18 2 • ·J l. - ? • /U • (; • 

173.ol.- 8./U.o.- 9./U.o.28.ol.- lC~/uT"'-n:tcsok ~s unlt:kek, '~ 
237. ol.- 11./U. o. 221. ol.- ·12 ./Dr .ll ic c ul us s .i-(iúlú ~: Kt> Í 5 z tus 
Alete az Olt~rlszents6gben, BudapGst,l~~C.22C.ol.- 13./S~nt. 
Terézia szelleme, l3udapcst,l92G.II.kia.d.218.ol.- 1'1./íJ.c. 
202. e l.- lG ./U. o. 251. ol.- lő ./Prol.lfÍS zk~..~.: Elnll.lk..;,1f s~k, Lucl<.~.
pcst ,19211. IV .kiad .l r/l. ol.- 1'1./U. o.- lll ./Sz. Tet•{· :t. .i a ~ rf>n··.'{:i
·nck husiess6gúr·öl bJ.Ptntt [1GS2C!d,.E)~~l.:allf: • .l'l.- ~;z.Tt:~·f.zi;t 
·szelleme, 8-U. ol.-

i. 'J. r· ... 
. 1·. 't.:C•..i..l.1. 



KELF.T APG Loe; r;~.TA. 

r. 
cg minclig v~ak~ ul~~~ f?lyton?sr~.n az~ L.-. j tc.g~.tj~k,. 
hogy a pogany l.llSSZJ.O n0-lunk J.doszcrutlon, J:.(.g ~c-· 
szélni seD. L:.:h·.:. t r ul&. En 1..i.gy találtoJn, hogy .c vt.

lc.r.tény L szt..z~d1r~ már nbiL valo ts ~..:. ft.r·~nce s ifj:us;:g ily 
n~zttekct n0n tetet ~agá~váo Rozziadvc egy-két közis~~rt 
clltnvctLst, illjon itt ~z Cn n~zetem e kC~d&srLl. · · 

~ ind.enekelüt t megj c.gyztndó, hogy ~n ul..elct" ::tJ::t t ez 
összes misszios terüle, teJ:.:. t Lrt~P~ t;s igy ~ hclc{GS cLr~ (:z 
l , .. , - .,. 
enne: .h fogany ~T~lSSZJ.0~\. 'lpolo~·LlJ~. 

lC~G.fcbr.ll.-~n P~csott Lccro~rt Henrik kinai ]üspBk 
o l 0 adás t tart 0 t t a misszit.kr'"' l. .L. lL f clkiál tás v ol t c c. ~::.o..
gyar nerr1zc:. t.b.cz •. r-.if\:, j tc tt0, hogy ~.In bár minden cr· t j ~.iu;t ~~.0g-
f •t•' b" "'l "'t tk ... ,, , <..SZl l"'C' m.t.gs~:r;. ll"Jtu{ e. .i.~UT.LK«l. , mer• OVCS ~ lii.1.U1.t~aS uS <..1..6 

anyagi segély. Fagyarország mug nagyon kevr.sr.t ~íl.1•:17.ott. rt 
misszicl-:~rt.Az~rt ha csu.k n01:1 akar juk, l! ogy a ~- cnnyei biro
d:.:.lvlli a km.ununistj,k vagy prct0stánsok keztbc kcrülj~h, ~.lin
Jcn orszúna.lc áldo zu tot kell hozniGt., i~y :-.gyu.rúrszcignakis • 
PüspCki t~rrit\Jr·iumil.tvl ~.:ár· szaki t ott is jukora durabot ü. 

.. ,. k,, . l . t llu1.gyar Ird.3SZ10ncirluso ~ r~szcr-c, saJnos csa{ puplr·uil 1 1r~0r· 

a ma~y3.r~k csak kásnek • .d kis J."agyarországtvl sokE&.t 1101.1 ki
vánnak, ut; vegye .ki rászú:b a többi ne1r1zetek :t:w1kájáb. l.~l~;.ln
c L .•. or-s z:.~g már· pl. többe t ner1 áld. o z ha t, a f é j lodni ~ s ~1ü.~f;;,r.í 

·: ~ 1 f"'' .. ' ·, • r'1' · , :to (r '' . ... • : t'J,., . ' . • • _ l . 1 . • • , t . ll t l , ' . . t l . enn1 a..lcaru es a m1s Z l uL . 1 .... l. un Ltu .1{1~-- _n ........ _. _ .. !l . _. 

g~yarország e dicsu Jnunkátvl nem venn~ ki a rt;szét'! ·.A katali-
. h . -·h,_ .. " ·1 I t 1., .. t , -l f 1· c JShU.S (•Z l!".lnClln nu 11"-P 1 y ·:r.L <• lJ·:_us ugye UL!m 1CL r·\ n;_·. .(· "! 

A • :unk~. f."t•rt;bs, s ha· F:.ost t(:továznnk, J:~illivk, sz:~1··.t llio~ 
vesznek el az Egyházra né~~vc, st:·t ellt";nr.tgl· ink táh(IJ•át. h~~-.- •. -

lik! 
~(" -l.·-



Sajnos ig8.Z& volt, de nem csak Kinúrn., hanem 8. többi 
mis~ziukra vonatkozólag is. . 

A két legfontosabb misszios területet/ l: ina- India 
és Afrika/hármas veszély fenyegeti. Az elobpjeken a kom
munizmus .. :Moszkva már eddig is alapos munl:{L t véi;zett, s 
Iiíg!ia elleni gyülölete m6g nagyobbakat i:J foh müvolni. A 
tulzó nationalizmus pedig cs,_k a m:lrtyrok azfunát növeli,de 
nam Isten földi országát. A második a prote~tanti~1us.Aki 
·talán azt hiszi., hogy a protestantizmusnak a katt.olicizniUa 
utánzásáról 1 sz okásos, de credlnényt<;lc.n kÖV0bJ3tH"~ul Vap. SZü, 

nagyon téved. Pl. Kinában 192G.-ban 1SU2 kath. mellett 60(.0 
prot. misszionárius müködött~ Ugyünk annál is inkább ros~
szabb, mcrt az iskolaügy majdnem egészen az u kezükben van. 
Azzal ne vigasztaljuk magunkat, hogy&. prot. missziókban 
nincs semmi lelkiség, mert u visszat(,r·ités Lorzasztoc.n ke
serves. 

De t«;l.lán legnagyobb ellt:nst!gunk r ... ~ i~lám. Hár n. Iuc.hu
medánizuus Euruplban a pusztulás utján vun, Airik~uan ánr1ál 
rohamosabban terjed, dc Indifl.l,&.n, sot Kinúhun is. Afrika e
gyenlitun felUli x·észúuen elr~ttt:niú gyor>naság~':~:t.l terjed b. 

·gonosz l~lclmek e valuságos mestermüve, n.iként LA.vigeri Li
t.oros elnev~~~te - sokkal ~yersabban, mint a keresziénys~t: 
magas erkölcsi kivánahuA.ival. Itt élet-halál har·cr(;l van 
szu. Indiának vagy KinR.nak n. z izláPLra val u tf~ri t t:~ se is naJ~Y 
veszélyt jelentene. Ekkor az örökt~sen Pettcv.ett sárga vesze
delem az europai müveltség puf.!Ef:ulását {:~ fehér faj halúl:~t 
jelentene. Pedig most a mi kazünJ.:bcn van az Evn.ngélium., mi 
vagyunk az Ige hordozo i. Fe rinp:assuk tel.;ft t mnr:unkat álomra, 
ép:etó Viláp:rrobltnrtákPL•l VO.U SZU .. -j-le ecndoljuk, hogy mind.ez 
csak kf\pzelódí:s, mert világkC'nf':l·r.sszusokC;n tP..rg;v-alják ez 
eszméket. Hj ra és ujr!.l. fe11tangzik ~.7. intel nr~!: a miss~túk ii-
gye a ka tholicizr~u.stul.k lAr;f~P:etcht J.:érd0.ar~ i l -·· 

Es mi'l F'öl akarjuk adni e: eonriolntoknt': Az eiangt;li
wni p&.ra.ncs ránk talnn nem vonfl.tlto~ik'? Szent Ft:renc Atyánk 
példáJa ná.lunk követökre nem tnlál't c. 

PediR ~ isteni parancsnak tarja ~ missziot. "FiliGli 
mei, Deus mihi mandavit, quod mittam vosrul. tePram sa~aceno
rmn ••• Ego iho etiam per nliam partem nd infirlP.lP.s etf'ratrcs 



. \. 

alias mittam .per univorsi.lh mundunt. 11 /0pusc ~.ccll:~27 ./ }."aj d 
igyszol Ugolin ~torcshoz: Do~ine,vos putatis, quod summo
do propter istas pr-ovincias Dominus miserit :·inores>sed dl
co vobis.in veritat6, quGd ~ominus eos elxgerit et mis6rit 
prGpter profectum et salutem animarum Stius mundi, et ncn 
solum in terris fidelium, sed infideliw et paganorum beni
gne rc;cipiE.ntur (;t multas animas Deo lucrabuntur./ usc. 
proph.7./ · 

Ezen atyai intelmek és parancsok nE:l-::ü11k ncrr. sz<.;lnak? 
S fényes missziös mu.ltunkct Elfeledkezünk h~res missziclo
gusainkrol, -vértanuinkrol, az ÖJök tuzg~sá~rvl,akikj,morc 
eleph~ntis ac sanguinis aspesctum animt.ti" m.tntE:k a misszi-
ukba./; .. n.F'ra.ncisc. II .C23./ . 

uA vérével na~J ur II'1odjá.n rendelkezé szé.t~.os tagu fe
rences világcs&.lád" mindig elso volt a missziókl:an./Id\.-LVt: 
P.Schrotty:Ferences misszivk,20.l .. / · 

S mi, (~lni akarv ferences ifjuság, runil:or az et,fsz Y-e
resztény/kath. t;S prc.t./ világot a missziws gor..dc.lat. ta.rtj-a 
lázba, mi hamis és tarthatatlan érvekkel bizonyitgatjul: c.z 
ellenLtzot, hc[yhn vonjuk ki .magunkü.t a ncm~etck nagy mun-
ká~itit·vl ! l · 

II. 
l. A z e ls ó ki r· UVt-nk e z: ~r.k az úrat á E l t t1~cn is, v~n 

itt js terib:.nivr.lu s arrti u lcgfontosD.l.f., l:evl.s n. :r:r...L"1k?.s. 
Ftleljiink testvercir~l err·e a~ egyst:;C;Pii kt."·rutsr·c,:Lcl 

·kl.ll léiLl· Thunk:·is, h.ticl töl·b Vfl.gy ahol kt..\CSL-rl-' ;.~,z f~r·:·.tr:~·. 
Vil{!gos, hC'.'fft at.cl tölb! Hel kell tC.lll pup, n.hcl Ji.f~ ez·.r
!:d.lliu (~Jr_ttr·L kell t{:ritt.ni vagy ahc ~KC rr . .illivt kc,l pasztc
.t·áln.i': \~ .. jjcn honnan uyE:r·tük mi azt v. ~tc;:;:;cl, LCEY L. f .. h,
rt~~:.n~L rd.nd nlc-vkis~t·l:· ltlkisziigltteit kicl..:f:ál.~Ul~, f'ft \·n-
l . l l ' \. k t .. ""1 , ] .l • • , vf.tt;_~Vf!. iU:/~~Ul~ UZ t:Jnl.ere e az vrO { t· lt..l't~- t :5 ~ TC't:unyo.~: 

:kf::·t·i t iJ~en sc.b .. n mét: csak a kt-resztst~:l·tn S(;.J:. r<.~;:l:·sül
Ju,tnr:k, l.c.:Jc··Li .. zc·1·~Gt.rl sckLc.:.l szivt:seLi.lrJ. fc·[D.l<n,í.L < .. /". lgct. 
-~es z(.,d ü n!·: a ÜE;f'E'ne 1·úl t. és e r köles i leg rr~~~ 1~r·cn.l c·l. L nu;: Z{; d(k
kel, t-s o~ru~t ur,ra sincs mtnkás ,hogy l-\:t;rf:szl'vi;6ui c:rüs<::n 
~ po~tnysig1~n sinyltd~knek fejére. AZ Aprstei pt~ig le~~~
::;n rr.é·g :..u port is r·i.hi..ir ... l s ft t :l:.~.g~lVr.t az Ist:-n[~f jl-rc· l·T'
demt.clen nép .. ' t, a po[án~rckhoz megy; nFx Lc-.c ~~d ~:cn tc s vnC:~~:.m'! 
/:~c .AI)• li-\,f .• / S homában kijelenti a zsi(~~.kn,c:.k: n I~c·tum ergo 
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sit velis, quoniam gentib:!!!_ missum est hoc salutare Dei,et 
ipsi audient ./Ibid.28,28./ 

Sok helyütt iskolát,kápolnát emelnek s arra kérik a 
missziós Fatert, hogy lega.lálb egyszer az esztendőben miséz
zék ott - és nem ,le~. A Fülöp-~~ig;tek szbr~y'ü pa.:phiáriy
l.an szanvednek s .l"·.aoo.gas~á.rnak JO resze paphlány m1att hul
l~tt az izlám karjaiba • rindennek pedig azért kell megtör
ténnie, mert mi elhmtetjük magunkkal, hogy itthon missziós 
állapotok vahnak. Dcntsetek testvéreim, igazság-e az, hegy 
tda kUldünk t0bb munkást,áhc·l nincs olyari nagy aratá~, és 
ahol sokkal nagyö".\tb volna, o.da keveset, VaRy- seir.mit.-

Kevés a munkás i-Szent G\rgcly a.7Crinte panas a ~l csak 
sa ját gycngesf>r:einket árulnök 'l·n~fessis quidem multa, ope
rarii autem pauci, quod sine grati mr.erore lr.<lui non pClssu
mus: quia etsi s~nt,.qui bona audiunt, desunt, qui div-nnt. 
Ecce mundus saccrdotibus plenus est, St;d in rnesse Dei rarus 
va ld e in veni tur opera tor·, quia r.fficium cluid(-Jll s~dePictal.i 
suscepímus, sed· opus offici i n(ln implen.us. "-/}1c'nl.l7 .in rv~;.ng,i 

""., :,· • ru· , ··n1 a 1.. 1 · ; nr :pcc .. 1g e.rre n1,ncs sz :segu {, . c 1~a vc' nr.. 1s , u.n-
no.k opvcss~.c~- a pq~6n~.,. missziö, mr.rt n.:bol ,~,:{rt lelkesec1ní:l·:, 
ott lesz hitél0.t is. A tl'nyler,es kiildés "Fdndig job}:-lan h~.t, 
mint ~l. tlwoJ)ia. Azok ju p6ld:l.ia 5orhan h~t az it+J1oninkPa 
is.- .i·i.zf.rt e kifoeás Svh~sem lesz C l{:f~ oJ: I:.Pl'>ft, r.og~.r llf> r.ll
junk :17. lTJ· nap:~: fJ.rat:í.súl"'a. S hcpy S?.ent t~crrTl;." nzr;.Ya i in
ká.bl· a külmissziókra v:on~. tJ:o~:na.k, 1 '~t4tjc;. [.:: i~, ho:':;.' ~z ~~~~;y--
k . l ~ • r- • l . . t . l ,~ (, "'"' l 1 . • c: t l 0r1 l' l!l. 1rcner•a· lS _, Y,';.nr::,~· •. )C.uU f:r ~ 'L:Jlr;S lS ,_;~r"'!n lrcr~e j' 

· 1 l a· t 1 ··J · · T:' • , t · e sza V:-tl va nt z 1 rt .~~u Jn ls sZ lL: r~.-:.::~'. ntt:~: ... p:.: prt nL' z~~ 1! 1 s. 
sopn.ibjl nr-r:t leh< t ~tzt kiolv·-.. sni hog .. r ::üvnl I~(:v::s r.. "c·. tr;-
ha'·· ... ,7 n•~--u·1 ll·- l. S 'JrE• l ... ~··l (),.lbt·'1 '1 ~-.,~-~"'"'t "~,."r..,l· n r~""'~,~-7 ~ ~t...-'...J.L. ~ ..,... .._._ ~ .· _,_, .. · '·· "· ; __ ... v. l , .;~,_,..~<..c. ·.· . ·•1·-'-· ...... •l L'tj 

... t . 1 "t t . l -onn~ne_;{ e Cl V(; 11,·" o.).., -.1-.pJ:: __ i.. -.- n. '1. mlSS7..tt· )'l. 
M1 (;SZn <·~- _enKe:~ü t~g o yton ~1.~-:~J érYclii!l!~, ho~-~,-~~,--

pap itthon .is kcvús, li.uSzerninúriuno}~ fl~·oso]~'.' hO,i,.Va!l. "..clhat
núnk~1ÚZ is t ~ni Oondvi s ~3 lés és ~t t b t., t é'~ nel et' t·1nasn. "::. i r""r sz._, l
nak:. E~~y muds~~i2r V:ln, hegy :r. .. cP'tCilts(·tck szrr.in::ít.,iu~~otolc::t s 
klerikátlaitokut: adjatok misszionáriusoknt,"nd,iatok (~s a-
da tik nektE~k." 

: Szent ~er~nc Atyánk azt nézte-e, hog~ hazáj~ t-~c le
gyen fiaival? Nem! Eanern elkiildi testvércit 'l..'arokkö'Pa s ott 
~t szentet ad az 6gntk. De az Isten n~m maradt ed6~a Ferenc
nek: épen ezek révén adta Rendjének páduai Sz en t Antalt. 

-82-



Loyolai Sze~t Ignácnak csak tiz rendtársa volt és ap&
IR kérelmere kettot rögtön. ·odaadott a mi&szió.kba • Pedig ·a 
reformáció vih?-raiban szükség volt minden émberre. S nem ka
pott-e helyettük Bellarminokat és,K~ni.zi"usokat? S igy megy 
ez végig •. "Akik áldoztak a ~~issziokra, sokszorosan visszakap-:-
ták idehaza. . · · 

Napn~l világtsabb példa erre,P.Amrheim beuroni bencés: 
esete. 1-~ég csak két társa volt· az általa alapitott kongre~ 
r:ác..ioban, mikor misszios pátert kértek tőle. Rövid habczás 
után odaadta kGt testvérét- s ma? Csak az anyaháznak van 
több, mint 20C tagja, a misszióban pedig 62 pAter és 120 
laicus müLöJik • /J."ar,yllr Kultura, 1923.nov.,666.1./ 

De minden egyes esetnél és logikánál meggyózubb Holzap
fernek bizonyitása. Rendünk e nagy histarikusa igy következ-. 
menyre jut:"Valamenn i rovincia tö:Cténete azt tanusit'a h Y 
ol an mértékbcn 1nuu t virá z sna. az 

.,.~ lEértéL ·en me- ozta. !) .öte es a aza o a. a ü lSSZló { sza!r•a-
Ho zap cr::r1~n ~uc •• gescn1c te d.Fr.(rd.4f.,7./-
1-egerosi ti ezt. Hollandia papságána.J::. folytonos s:z.::-~pcro

dasa, mel;yt"·lő bizonysH.ga annak, hogy istani :_1-ondvisolt:s nem 
ba.r:yJ.a map;üt~n. nzokat, akik feláldozták fiaikat 6s fia.il:nak 
csie~st~gGt sem haryja ju,iaalom nélkül. Azt:rt :r1éltán mcnd

;.:_~tb~. u.z :.1.postcli Vizitfttor, P. b.ln~zen liubcrt S.V.J.:u H2.. 
..2_üt-/ny J .... isszL,ii:·,. ;biz~nvos ho~.. r.:: z sokkal tbb·c hi vr~ tás t e
red:-:·r.-·'".:zn~: a:; ittLoni missz1o<: szá.m~tra is. 

})c ru~'ZZük tv.vát\l,á , ha olyan SO~{an vo1n~nk, monr..yi 
~-itLir>:~,_;t~t ;"',_(~nánld Egészen bizonyos-c az, l1og:;L~. lll. kft~ 

t '"l. .. . l , 1 • t d , . . . ~r~ .:·P v::.-;~;.r ~c· ·t: s~c·r Gnnylen vo nanK, nün mu., a r..~.n1:-e r:.J ssz1.-
. · .. t" ' ' · t · l · t ut t R , •· k 1 • 1 • _:-:.::l' 1.·L;, sc.-~... ; .~ t: c r ,v n 0 em mas m a • .1. e na un. ne; .. ~ Lln(Llp: b. 

~ .c.~~:··o~··~.rc·t l- t.:rúfcszitl>ssel kellett fenntartani~ r:1isszioit. 
'·]v:;~<'Ú> c~u.k cl Johanka Testvér sorait; Szibt:ri~J:an mevig-0-
1'.1.>. l:.c.~·;.: -L~í.r•mcr~rú ukarnak menni Szibériftt;~n, minclcnllt.t ~-=c.
:o:.·~~i·'->.t ,s tt:rr;r-~c.·mckat Í<'gnak ~piteni szó.I'lu>rn., csrt~-~ ;~ülC.-

."!'-L .:~ iJ'L}-\..Lat."ne· ha :vonakodnának hozzánk jönni, Istenül'.: kér
j c sz:·t·.,c n l:ezíil<b.ől minazoknak lelkét ,akiket mt::gmc~nthette~: 
vo J ne.." ~) nem me he t tek 11mert nagyon kevesen vagyunk l:tlostc
Pnink fenntartására •••. Krisztus vildgosits0n fel téged A
l.~rf.n~~~ {~s világositsa fel a romai Egyházat, hog~r r.z égett. 
~·-:.:.~i ·:_V\;.szerét megtalálj6..tok."/Fercnces l· . ."özlön;y,1~28.jan..ll.: l 
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r·ily & ivrehatoan könyörög misszicn~~.se;kért, s nem kaptak. 
redige z a.z eset"· akkor történt, mikor "Re·rrdtink fénykorá t él te! 
}'ért nem küldtek a magyar _ferencesek kevés hittérito test
véreiknek-apostolokat?~~ A missziös $zellem nem annyira_ a 

. s zámtul, mint ·.ir?,.kább a szellerntól függ. 
1fer.1de ép a. reformácio korába és az azt követ 6 idokben 

is,amikor kevesebb volt apap, sot sc·k helyütt paphiány volt, 
voltak akkora missziök,mint régen a nagy szém mellett. Igy 
pl. a fercncesek_az angol, hollanC.. és má.s provinciák elpusz
tulása ellenére is nemcsak ho~y mecta~tották az összes meg
tarthato missziokat, hanem az oriási Eszak-,Közép- ~s Dél-
.. '"meriká t s J apán t is va losággal e löz·önlöt ték a ferences hi t
ter itok és "Vértanuk, holott e provinciák pusztulásával a 
misszios területek is .összezsugorodtak volna, ha a misszió 
a számtol függne,·Az Uristen minden korban ad misszionári
usokat. Nem monclhatjuk neki, \Tram nem adhatunk I'Jekel, mert 
nekürucjs kell, majdba százan, kétszá3an vagy többen leszüru~ 
... l 

> A szám tehát csak annyit jelent, hogy tehetségünk
nek megfelel\Jlcg többet vagy keveserbet vagyunk kötelesek 
áldozni, de senuni esetre sem sz t,_ hogy addig, m·:.g nagyon so
lcal!l nem leszünk, semmit se adjunk. 

2. A második ellenvetés ez: A pogányoknak VFtn Isten 
(;lot t mentségük, mig a modern pogányo}: a !Gírhozr.. t szélén ál
nak, me rt nem élnek a rendelkezésiikre n ll o keg2ie l ems zkc zöll:
l:::e l. Ezeket mentsük meg e lösz cr. 

Erre mi kérdéssel fülelhctünl~. l iéert jött le Kr·isztus 
a földre végetvetni a négyezerévc~ áJvcntnek~ ~ajjcn az ak
kori pogányságnak nem vc.lt-e Isten elott mentsége'? Dr. :Kappcn
berg igy szul:"Krisztus suellemc kett0s: megváltui fs misszi
os szellem. ·Ez utubbi nelkül a megvRltás gyümölcsei megterem
tettek,de szét nem osztattak volna."/1·~ath.~·evelfs,l927.5.l?S./ 
Vagyis a magábúl a megvált~s~0l világos, hegy kötelessé[ a 
m1ssi~.Krisztus nemcsak at európaiak~rt ~~lt meg, hanem min
den emberért. Va&f mennyivel van kevese~ jo~uk ~mai pogáWknak az Evai)fé ~"t.Wlioz, mint az első: századgk J.:Jgányainak, 
1ket az a osto ok va utodaik téritettek me ? -

e m g ér e ese b övet este sre is jut• • 
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Ha pl. az ap6stolok, sz. Bonifácok,sz. Adalbertek is 
ugyanezt tartottá}: volna~ miko_r .t~rt volna meg Európa't 

Söt kárho~tc.:.tása ez a regi·misszioknak és hithil'detok
nek.Eszerint Szent Pálnak a sokat,sok ke~elmet kapett és 
azt ugyancsak :megve to zsid-ókp.ál kellett volna prédikálnia, 
Xavéri sz. Ferencnek a hue:eil<Jtták közé kellett mennie ési.t. 

ne ha igaz volna az,hogy Európa teljes megtérése után 
mehetünk csak a külmissziókla,akkor má:s nemzeteknek sincs 
joga az Ip; ét hirdelni a pofánycak megvilágosi tá sára! Ha nálunk 
vannak liberálisok, Francia<Jrszágban sokkal többen,ha vannak 
konununistáink, reformátusaink,Ausztriának,Fra.nciaorszá.gnak 
és Németorszáenak sokkal több van. Egy szoval adjuk fel a 
pogányok missziuját.A következtetést mindenki levonhatja. 

Azc.nt;an vigyázzunk csaki A protestantizmus korában a 
pc.gánys~r; mintegy álmát aludta. Ma 5(! v.lOO óv kell s Kelet 
és Afrika, hami nem tör5dnénk vele, peotestans vagy mmha
medán, komunista vagy istentagado lenne. Sot a legnagyobb 
"t:n.kl0vésünk volna, ha mig mi itthon téri tgetnok a protestan
sokat s le~jobb esetben nyernénk egy-két milliöt, azalatt a 
protestansok 5-6,1CO millió hivót szcreznének Eur0pán kivül! 
Ime l! o vá ve zet e n P. zet! Azért vir;yázzunk. Az id ö neme sak 
hoP.:Y nlkn.lma.s a térítésre, de sürgős is. Ha apcgányoknak 
van is ments6Rlik, vajjon nekünk is lesz-e? ~éltán fejezték 
te arozn~nban 1927.szpt.28.-án tartott missziös kongres~zust 
E: sz:-1vak ·je~yéten: Válságos L·rá.kat ólünk, ha ITiost elmulaszt
juk .Krisztus orszár:ának terjesztését, a kedveze alkalom ta
lán örökre e lm. ul ik, s mi egy vriási mulas z tás tu<Za tá val állur..l{ 
Isten és a történelem ítélőszéke elott! 

.3. A harmadik ellenvetés· egész világos .. tö·"le bn::;i_k (;~ 
abbul, hog;r mi map;ya.rck varryllnk. Természt;tes, }L ... ,.;y kel.~ a. 
misszi6,menjen is csak mindenki, francia, n6~ct; stl,;a2 már 
r:oi mi ért Ir~ ennénk? Lekünk van mentségünk, m8r·t mi mt:..f';yu.rok 
vagyunk. Uü.lunk volt lohács, jozefinizmus, nekJ.r:l~ V~L'l!'.~.ak fi
liáink, tanyáink,stb. Azért mi majd szfpen gyiijtöf~CtJUk az 
eldobált narancshéjat és sto.niolt, imádko?.gatunk is , sőt 
térképeken elmélázva koristatáljuk is, hocy mégi~ c~uk ~an 
mibennünk hitbuzgóság, mert a spanyolo~, "frrnciák,stb. már 
mennyit megtéritettek.· Hát nem elég ez? 

.. O ke (lVP.S testvtr·ni.m, ugy akarunk-e j:ír·:.1i,mint ~!. XLI\.. 
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szAzadban, midBn azt hirdették, hogy a magyar már semmire 
sem képes? Vigyázz~, hogy Mohács ne legyen ismét temetonk, 
életreva.lbságun.knak és versenyképességümknek temet o je. lfás 
nemzeteknek nem voltak csapásaik? Nem irtották-e ki Hollan
dia.katolicl~usát, Angiiának nincsenek-e vértanui, Németor
sz,gnak nem volt-e szörnyü 30 éves háboruja, Franciaországnak 
GalLikánizmusa és forradalmai, ·Ausztriának jozefinizmmsa?I."iért 
takargatjuk ma már használhatatlan köpönyeggel Patu Pál-ként 
magunkat, halogatva a cselekvést • 

. ·ne megmozdul ragyarország is. A Jezsui ták /akik annyi
an nincsenek,mint mi/ ma-holnap külön misszius területet kap
nak. Az Isten Igéje Társaság egy-pár emberóltön belül százait 
aks.r-ja megteremteni-ás meg is teszi-a magyar misszionáriusok-
.nat. Sot' a dominikánusok is válainak misszios területet. Ha
sonloan a .többi rendek is. Vajjon életreval~nak tekinthetjuk
e a franoiskánusokat, ha mindig csak török-tatár idovel pél
dáloznak, a helyett, hogy cselekednének is·: 

. l~ár bebizonyított~, hogy a pogány mis sz i u nem árt a 
hazainak, de vegyünk hozzá még egy dolgot. a magyar talaj még 
kiaknázatlan. Hány ifju, akinek misszius hivatása van, kény
telen. idegen és uj szerz~tbe menni s el is ~egy, holott e rl
gi és népsz~rti szerzetben szivesebben lennént.k hittóritol~ft 
Uem vess-zük, hogy a jövb misszioit ezek fenntarthatnák, mig 
igy elesünk t6ltik- · 

1~ leplezzük le magunkat egGszen! Ha már mindcn érv e~ 
löl a hazai misszio szárnyai alá menekulünk, hát nit tesztink 
és te-ttünk eddig a hazai rnissziók érdekében? A falusi ol:tatát 
rendeztük-e, van-e valami szervümk a népmissziu i.;rdekGbcn'n·JL.
metországban pedig, amelynek ka tolicizrr•usa val. ságr_;al lázban 6-
a kül.missziokért, mozga1om indult meg a nGpmisszi,;k, protes- ·-o 
tánsok, liberálisok, kommunisták megtl:ritLee cLlj.ibol! Nen a 
legfényesebb bizonyitéka-e ez a pogány r.üsszionak': iLhol von 
külmissziu 1 le~z ott népmis~iu is. 

· :~~ég egy kis· ellenvetéssel kell lcszámolnorr: . .ö.zt nondják: 
adunk inkább pénzt és anyagiakat, ma már ugy is ez a fontos. 

hdes testvéreim! Elso az imádság" azután a husb-.·1 re 
v~rbol valu ember és végul a pénz! 
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. Közép és Délafrikának nagy részét talán laikusok is ~ 
megtérithetnék,de pl. India,- \Japán; Kina ~14őrangu theelé
gus-filozófusokat kiván. A benns~ülött papság: pedig nem. kelet
kezik márol hólnapral Nemcsak pén~ kell od.a, hanem jolkép
zett és szentéletü.papok ís.-/Még'csak Kinának és Japánnak 
vah nagycn kevés lennszülött papsága, ·ae milyen kevés t. S a 
többi területek!!/ 

No ~s·mennyit áldozunk mi? Hogyan is adhatna ez a ga
rasá.t fogához ver ó magyar pénzt, mikor -azt sem tudja, hogy 
nNimöt", 11 panyor", li taj ján" avagy miféle náci ö fogja használni 
a pénzét! S mig magyar miss.zionáriuook nem lesznek, akiknek 
munkáit látnák, nem is fognak sokat áldozni! Nézzük csak a 
külföldet. lTémet és Franciacrszág áldoznak legtöt·1ct pénzzel 
is • Anyagi sey.itséget hithirdetők nélkül sohasem fognak ny.uj-
tani annnyit, amennyit tetetnének. · 

III. 
Végtil jegyezzük meg jul!:! Nem arrol van: szó., !...ogy min

denki menjon a pCJgá.E.yvkhCJz, hanem C;Jak ,akinek 1.ivatása. van. 
Ch~ysostom sz. Jánost unszolták a pt.,gányrnissziöLa, és neir. 
ment. Pádur:ti sz. Antal akart menni és még sem mer.etett .• Szent 
Fer~nc. Atyánk (j l is mcnt és meg" SE;ffi tuC.ott cred!r~.ényt olé;rni, 
mcrt nem vC.lt hivatásuk, mcrt az Isten nem oda szánta i5kF!t. 

Akin(jk pedig hiv~tást adott a~vgintokhoz, azzal az Uris
tennek az a. szándéka, hogy ott hrdesse az Evá.neeliuni.c.t - a
kire apog6.nyck 'bizattak, azzal az Ur a po~~ányok közt for rrlun
kálkodni.uSöt mikor látták, hogy az Evangélium rAnk lizatott 
a körüllnetéletleneknél, valamint Péterre a kiirülrr~ctPltcknP.l 
/mert aki Péterr·el munkálkodott az apostolságlen a kC"r-·iil.r~~
téltek közt, az munkÁlkodott velem is a pcp:Á.nyc.k kf.zt/, l~s 
midőn mogisrrter·t{lk o. IIi[l.lasztot, rr.~.ely nekem adatctt, /t.i. mi
kor litták l1i va tását a pr.gányok apostolságára/Jakab és Kt·f.ts .. 
••• kezet adtak nekern ••• togy mi a pogányokhoz menjünk, é-k pe
die ukörülmetúltekh~~."/Gal.II~7-lC,./ Ez a missziös t.5vatás! 
Az~rt n~ ijedjenek mcr azok a ~ó lelkek, akik n~t Liszik, 
hogy mindcn pap itt ha~y 't.·enni.iri.ket. Nem is kell, ~J nnn is 
fog mindünki elmenni. Csak azok, akiknek hivatásuk v~!·:l. Ne 
akarju .. '~{ koresztül t...uzni ai Isten terveit e111t.eri szAr.ütt~~tn.
S('Ikkal 6s kislelkiiSt'r;P.:el. rin.oig lesznek Jakal·ok, ,Ifinc..sd\: 
és Kf.fl~~c.lr. F'·f~ (, Jl,·il'i,ltmk is g(aWl<.~kotln.i .Adjn.t.,.k ·~·~ ~ .. c1~1tik 
}lo(! kt.t) k 1 ! 



Etbt>l vilá.gos·a.z is,/r.;Ut talán legelőször kellett vol
na hangoztatnami h.ogy legkevés'tbé·sincs szándékunk a kül
misszit>t a. haza! .elé teBni. De le kellett már egyszer azzal 
a tarthatatlan.állásponttal számolnunk,amely a külmissziéval 
a hazai hitélet összeomlását látja. Amódozatokröl és cszkö
zökről,a belmisszió kihasználásárul, amellyel alapját vet
hetjük a külmisszioknak, illetve azokat támogathatjuk, nem 
szándékom irni, er~e a következo cikk van hivatva. 

_Te pedig fersnces ifjuság! Vesd el a régi cl6itéletek 
és kifogások rozsdás páncélját! A protestán ifjuság elhatá
zozta, hogy az ezer millió pogányt még e nemzcd~k élettarta
ma alts.t~Krisztusnak. }t időn az egész müvel t 1rilág egyetemi 
ifjusága lelekapcsolódik a missziós kérdésba, te vissza akarsz 
vonulni a kérdes elől? Ne vádold a régieket, mert ha te nem 
cseleksz~l, ezerszer na.P"~ol.1 mulasztást követsz el. Csele
kedjél tehát! Kelet hiv! ~~ég mindig e könyörg~ szavakat re
begi az örök advent sotétjébe: Rorate coeli desuper et nules 
Pluant justurr,, B.i>Cria tur terra ct germine t Sal vat orem! 

~ .. . 
• i c :~ : ..... ].:1 : 
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''D alóban könnyen -érthet o az apostoli, misszios lelku 
'{_/ papi ;..s s~crzetosi lelkeknek lángralobbanás& vala

hányszor olvassák vagy hallják az agg Simeörifolkiá~tását: 
"JJer± látták s~emeiiil,a te ,Udyozitodet,. kit rendeltél n:·indon 
nepei sz1ne ele, y11agossagu1 a pogAnyoi megv1IAg1tas&ra es 
dicsoségül a to népednek, Izraelnek"/I.l.vag~: az úr-Jozusnak 
szavai t: ,;Elmenvén J:>. Z egesz világra, hirde ss étek .az ovangé
liumotminden termntmen~mek" /2/, vagy amint sz. Fá té mondja· 
el:uElinenvéll: tehát, tanítsatok minden nemzeteket ..• tanitv
VáJl oket megtartani mind;_arniket parancsoltam nekteku/3/, hi
~zcn ime 2ooo.éve, hogy e nugy célkitüzés megtorténtés hol 
az eredmény'! A~ emberiségnek alig egy harmada;6oo~-millío 
a kereszteny'cbböl katolikus csak 34omillo-legalább anya
könyvileg-,mig apogányok száma Iooo millio.-hogyne vágyod
nának na.gyot tenni, hogyne szeretnének szolánoi sz. Feren
cek, xavéri sz. Ferencek lenni, hog_ czr•ükot ud·vl,zithesse
nek?i1'eltor a vágy:raenni, meni a rnissziökba>r.1enni a pogányok 
k0zé· 

!"ily szep e lelkesedés! De várjunl{ ogy kissé és le
g~iink higgadtA.k, mert a nagy eszrn.ék és célok érvényesülése 
ezt fültétlenül megkoveteli. A nagy lelkesültség, az apos
tolituz mellett engedjlik szöhozjutni a kovetkeztcto, mérl
legelo józan észt is. A: elso, amit biztosan megértünk en
nek világánál az, hogy nekünk egyaránt kell munkálkodnunk 
a bel- és kún1isszioér-t. Azonban hogy ezt tenni. képesek le
gyürikvizsgáljuk, legalább nagy vonásokban,azon követelme~ 
nyeket, :melyel~ a kivánt erednényt biztositják.-Az eredmét
nyes bel - és kúlmisszio foltételez és kbvetel: I/.~Q§_~&x.!'Y:,. 
alapos ty~á.JJ~1 ___ s_zentt:..J&i1L __ Q.JtQ_stolgj{~_t_, Z/anyagi c:diközöke_t. 
---~-·n-e hogy állunk mi elnyomott, szegény magyarak -.az el
sot illetolegY Valljuk be, nagyon gyenge alapon, mert hol 
vagyunk mi a papság es szcrzetesség tekint.&tében a ho.llnn
doktol, hol a spanyoloktol, az olaszoktul.és németektol, . · 
kiknél az arányszrum joval nagyobp a miénknel~ Legjobban bi
z.onyitja e tényt a szomoru valöság,rely-et szemeik elé: tár
nak a.z alfóldi, a kecskeméti ésleginkább az ái'okszálási- ta
nyák,-hogy mily szomor.u e helyeken a lelkek állapota, azt 
cs.::1.k az tudja ie~zt:n Iaérlegelni,aki szivsovárogva lá.tta:,-
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_ · ·· .- B talán jobL ahclyzet na.gy,·a..rosal.nKOf.l.n·~- .1 lee-
kevésbbé,hisz amunkások tizezrei vannak a szociáldemokrá

eia, a kommunizmus szemetkáprá:ztatu, lelket elbutitorabságá.l. 
ban. Vajjon nem megrenditb valoság-e az, hogy I926. jul. I
tol ~927.jun. 3o-igi,53I,933 pengót, azaz több mint tizenki
lenmnilliárd kortát koltott a magyar szociálder:o~·:rácia párt
célokra· , me ly óriási ósszegcti26, 26o szcgénJr magr~r mu-nkás 
zsebéböl vettek ki./4/S talán zsidók vagy r·efomátusok e. sze~ 
gény elkábitottak?O nem! legnaeyobbrészbcn t~talikusok. Hol 
vannak a tanyák népének és e szegény városi mu:'!kások nagy a~ 
p.ostolai? Nincsenel:! Nincs papjuk, vagy, he. vn.n, n.l:l~or oly : 
kcves, hogy nincs ereje a nagy munkához. :nekünk mt-·g nincse~
.p.ek Schuch abbéink, kik akergeclkezü Istenember eszméjét vl:sik 
a. munkások lelkébe .Istenem, pedig dc kellent;nol-: ·;:l 

riag-y baj az is, hogy még nem kiforrott a po. pi tudományunk. 
l~~m- foglalkozunk az oly fontos társadalor.:tudománnyal, érték
eeleselette l,- miként ezt anagy külfoldi szurlináriur;:ok, szerg 
zcf~esrand;f föiikolákon oly naey haszonnal tc;szik. ?Tem tudunk 
i t élni c téron, me rt nincs hozzá. képzettstgünk ts ir;y ncr1 is 
tudJuk kivenni a rüszünket az ilyirányu_ vezct~·sbúl, [1.rüvc;l :"' 
peclig rengeteget frnenk el. l-Tincs kifejlett eyaJ:orlati (:r·zé:-· 
ktink :'l thoolúeiai kurzusok alatt mn.gunkt·Ls~~c:dct t sz cn t, ele tc
u-rótikus kincsek ~rtékcsit0s0rc. Ennek is nagy hiiny~t fru~
zük, fóleg misszioinknál. 

l~zekbol azonban viló.gos, hogy ne:rr:csak szfinf'..rúnyban, t..a.
nem tudásban is alattu állunk músorszftgi pap és szcrzütcs -
testvéz~einknck. De nagyon halltan azt is llc kell va.llt!.nunl:, 
hogy papi-szollenninlr is hagy l-:ivó.ru1ivc..lut hClrc.. I:zcn azont.an 
lcginiább az cgyt:n segíthet, mig a másik két hiún;y- inké.bb ]::(.iZ

orvoslást kiván. 
De végeredményben mi kuvctk6zik ctbol? i"tz, hogy nincs 

meg a bel- és külmissziökhoz a legszüksLgcscrr: a no.gyszámu, 
jol fcll::k~szult ·és szentúletü papság, szerzetcssCf~· - .... 

A belmisszionk iey igen gyenge, a)::ülirásszionk L~g szin
te- semmMi, pedip: itt az id0 es n6kilnk"~is ki küll venni mP.u 
részünket a kúlmissziokLol. De hogyan, hiszen, hn elengedunk 

' 

, \o. , J:. - . .. • ~ ...... L. , ... • t . . ~ t .. l ~ . ' 'l l l • l ti !h~lc~.;t•'d;(j,. anugifll !t&v~ss.r~a.-::\1 Pc-t ·e~-·~ 1\1,:l-( , a ~.1{or lill cs l 
az oly gyangén~alló he1misszionkknl? Pedig ki no tudná úZt, 
hogy_ az ~rcdményes kulm~sszio l~tfúltétel~ a ·biztos-alapu 
be;lmlSSZl·..J _,n:ely a szu!rscges szukkreszcenc1á t, a szükség0s 
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anyag1 .. 

r AzontC.JJ. vigyázzunK es lúllCúliu..t.. .iuv(~ Ju ... , hogy tizcm. 
~:z· érezhető, d(; nem pótolhatatlan ve-szteség ·lenne a magyar 

···katolicizmusra nézve. Ami pedif a mi pec.vinciánkat illeti. 
hisszük, ho~y innét is mehetne azonnal 2-3 Páter missziókta 
és ha igazi apostoli tüz hevitne mindny~junkat, akkor a le~ 
hete leg kőnnyebb volna pótlásuk. De bármint áll is·a·dolog, 
tény az, hogy a mult és a közel jövő nem.kcc~egtetnek azz~l, 
li~gy ig~ is lesz.,Az elóljáróJ:cr:ak bizcnyt:ra meg vann~~ t).yo
mos oka1k arra nezve, hogy m1ert cl~cnz1k ezt most. Hdgy 
mik ezek~ ne kutassuk hanem, ha ég a szivünk a külmissziók 
vágyától, kérjünk engedélyt az elmcnet~lre· 3 he nem kapunk, 
félre minden zugolódással, miriden i télgetéssol, mert .. · akkor 
szcmt.c.találjuk magunkr.t sz. ··Ferenc Atyáhkkal, sz. Antallal 
~s más nagy szentjeinkkel, kik ezerszer jobban égtek az a-. 
postali ttizttil~ mint mi, s mikor megis~ertók Isteri akara-

~ tát, rnely itthoni missziót akart, akkor engedelmeskedtek· 
lángoló szivv<::l, s szivük minicn melte!:ét vetették rá :i niisz
szios gondolatr~ s tbbhet tettek k6zyetvL a misszióké~t, ~ 

. ....... l , l, . L, 1 , x , . E 
mll~ acRr sza an01 sz. rerenc va~y n{ar anagy. avor1. z 
nf:m tulzásimcrt maguk hel~:ett ezreket J:üldtek és vczúr·lé
sükke]z,ég me. is ezren és ezren m(;nnek a missziokt,a. De hát 
mi legyen akkor a. mi kiilmi sszionkkal? rtcgyünk le minden rc~
·J'lt::nyról ez irány"bn.n'tA leg!cevbsbh~- i Foleg· nekünk nom kell , 
E;PPe gondolnunk. S va.jjon miGrt? mert vannak-hála érte Is• 
tennE:;k-Luzg..J, apostoli-lclkii pátercink, n.kik azonnal Ilen
nének misszioba, ha cneodnék; :r..árr.-:ost, hu eze}~ a jú' atyák 
tct~vs ze r1ien. ·1-:-igondol va-a ném e t(;khe z has onluan- oclp.ha tnak, 
hog~r a 11 Ferencc s I:§;rházmisszi0 '·c. lehe. to legszélese bb kőrben 
elt~rjcdjcn,hogy i y maga ~csnlAd neveljen ~risztus-szerin
ti p~pot, .. szcrzct~st), tová~-L~,hog:,r c., begyült pt:n~en kónnfet·
ben szegeny,de h1vatasos lÍJut pappa,szerzetessc nevcln1; ' 
vaj jon őnmFt.gulc helyett nem álli thatnának-e hamarosan3-3,4-
4 embert? !Jiss~ük, hogy ebben senki scm kétclkcdtetik,hr.. 
mind8n célszcrüen, kitartással történik. 

Ha .pedig ehhez hozzátesszük mfg azt a másik eredmé
nyes modot is" melyet nt:met testvéreink oly bo eredménnyel 
használnak ki, t.i.· az ingyen l(.;lkigyakor_:t_atoknt n. .fclso 
i-skolákon, akkor sokkal biztatubl· lesz a JbVo.- Ezzel-f<)lwr:, 
ha igazi fLrences szellem.'ben v~~eezzilk,akkor a sok sznnn~'ltdo 
hi vo. tás t ólüvG, lftnp:olövá t&sszük, amilyen hiv,t.tl.l A ll{:cli1 ~ 
A.lcheosr.;n H. ..;.1H-



olr:a.n sok van. 1 ás;<:ent foge~~onnyá tess?.ük a tuLiJi fiuL 1(;1-
két is cz-iran~1 kiknek már oly uno~t a hittaná~t~l ~<Jl?l
~aso.tt vagy e]lÍtond?tt ~onoton. leJJelgyakorlat: Orul, nek1 azr 
ert, mert -~ároPnapl szunetct Jelent, dc lcll:1halajlasrol szo 
serl. lehet, .sokszor meg egy j o gyonásrol seu. Saj-:1os e .z nem 
mcsc;ez fájo valoság~- De a hittanár is orulno onnck,hisz 
ö is érzi, hogy.D..Oln tud adni ugy, hogy crednényes Jegyen~ 
l:.Z intt;zct viszont mcn flzt;t a lelkigyakorlatot to.tó szerr- ... 
zettsnek, eze rt azt hi vni ner~ me ri. Dc ha tudná, hogy in
gyen is eljon jo szivvel, sot oroiilf1cl, Illily náskep állna a 
holyzet. Azt nem mondjuk, hogy mindon intezetben meg lehet 
ezt tenni, azt s0m, hogy ninien hittanár igy fog tenni, dc, 
hogy tobben tennenek iky az bistos. Yo és n.z erodm&ny? 4-5 
ev mulva biztosan gyonyöru, talán a fáradságot fclúlmulo · ~J 
lenne .-Vaj jon nem lenne igy megoldva a paphiány rü11.d a szá:·:
arányt, mind a szellene t illctoL:.g'? Vél. j j on ner: le:nno int cn~ 
zi vc bb hazánknak , provinciáru(naJ~.: bclekapcsolodása igy a 
r.tísszius gondolc.tba, li"IU11kába, erttie a külnissziot'? Ugy t.rLz
zúk, hogyha c~ltudat.osan, ernyedetlen szorgnloDI:lal mennc -
Hindcn, akkor csalc.-:is igennt-l felelhetünk. 

A r.lissziukc.t illctuleg n;.,r-~ 0lég csupán ir;y a szu>
l\:részccnciárul gondoskodni, hanem ir.;on fontos 2.. f .·nntart/-.s
hoz sztikst.p;cs 2..ny .. ~ei forrás, t1. penz is. Ez ó rt há trc.:.1 r~ondl
h~. t j uic: o. .. második nagy kovt- telDt.-n;z. c. missziukhoz r~z anv~:.ri 
forras 1 a 'P'Inz. - -----· ·-------·· ·-·-----·····-······------''--- ·-

·sÖnki se2: tag:_,dhu.tj~, hogy so!':l<:al crcdJ.1t;nycstr· l(;nn .. 
. :.. helnisszi0nl:, ha a fösfén;{sbg szclt:; neJ:· kerülgctno oly sok 
vilá.gi t;s ·S2.jnvs so!cszor cg;:rházi szcEe:l~Tt is .. - Ee~ . .:.:.zon[ n.n _ ~ 
c.z áll a i,:;:L:!.isszL ... l;:ra, ald:or r."L(,nnyivel in~~át·"b a ktilJ!:.isszi
ulcra. Sol\:szor 1gazan ne;htz <;ld0nteni, r.lirc voln.c'.. n~!.r.yort -
szuis~gc egy miSSZÍúS telepnek ~~terr e-c Vagy~ny~fÍ SCf~ly
ro. Hánnys zor }:(;ll hallo.n1, hogy az anygit .. ~·:bL.n va. l o r.r:jdnen: 
tc.:ljcs hián~r niatt, oda a so\ fiJ.radságon clt.rt ercdmá.ry.--
ü, há.:1yszor hvdit~á.k el az é).j.10rik;·:_i gurul~.; ara.n~rak, dollúrol: 
~ szab~dkomivcs páholyoktol folyosit~tt ~sszegck jo t~stv~
roink v(;rrclvcrcjt~kczö Munká.jának ercdmenyct luthE!ránus Ls 
nas tiszteletes urak !~onkolyhintc nunkáj~rc:.;- ·,;e mondja s~n
ki, hv .. dd hulljon r'. r~rgosc, :mcrt ncg~r ?.jo i~, hiszonc ... kült- t 

szin csal ~s ol: olJr j ul tudnak állarcot viselni, i.~asr~_.szt · 
podig 2. p .. ú1Z u~g ahithen crosnC'l is rnily crLs kislirtíJ, hót-
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meg a szegény éhez b poe,iny kere szt~ny- nel. 
),(;enn"(rit letne itt is véltudatosatb, kitartó és onfel'"'' 

áldozo munka árán elérni. Hog~r csak egyet emli tsú!lk: a po-
gány-gyermek- ak'c'io fellandi téSbVel. Isten&ro., egy ki tett ~ 
pogány gyermek 8 pengo6rt kereszt-gyeP-meke lehet bá~kinek. 
rárrnost szárni t suk csak os.sze mennyi minden töeténik egy év
ben, mikor, ha akarja, ha nom,a jv lelki-atyának, plébános
nak eg;.r-ep:y tort á t, egy-cg:r csokor vagy cse;rt;p v~rágot, ne
ha haszna~ehctetlon csecsetccsót k~ldoriek a hivek, a lclki
gyorn~ekck, .rnclyekre igazán semmi szüksége sines a ju atyá:-. 
nal~, sot sokszoP sz1ntc fcij nc!::i, -hogy ku.ldik.t Vajjon egy·. 
kis okoss~ggal az ilyenekárt kidobo~t pénzt nem lehetno,a 
pogárt;v-gyGrmei-al:ciö céljaira. forditani az által, hogy ha 
vr-.l~tki kedveskedni aka.r, váltson ki cgy-kbt :pogány gyerno!! 
ket.Vajjon ner:~ kapcs.olná ez :r.:~g jobban össze a hivót jó,
eswbnyi peldéit n~.rujtu vozécévcl, lelkiatyj'ávaJ? Vajjon ner~ 
haszn~1.lna ez tótbot apostoli mu::.kásságáriak,egyházának, .rend
j0nol: oly tcpe;n, hogy Isten bövcbb kegyelmével kisérne ·a:pos
t q li r'lunkf.: j f.t. t; hog;,T suJ: uj le Il~ e t nyerne meg I~risztusnak~ 
]r Li ·t: r· t cP")vh;í. :::;~;.t ~::.lapi t ú, hoD'",1 az ogyko~ fe lnLvbkvb ·porrá.n·u·- · 

r. •· • L. .. ......~ e1· 

tul lEitt J':crcsztl:ny-~~c.tolikus gyorr.wl..:kel testver0.inek, no· 
Vtrr_:inck sí;á;~,J.t gyn.rt~pitaná?- Hi nem k6te11:cd.ünk ·etben• S . 
mcnnyi (;rro c:..z rd.~:alora, füleg, ha ve..laki a II,I. rendnek, · 
}(ongrcp:cicivnd: vngy vr..lya.mC;l:' társulatnak a vezetoje. Ide 
(;gy kis 1lL~f·3ssé::~ kell es cgjT ~-cis áldozat. és ·soksz~r .. sokkal 
t ó Lb{) t tt.Ji c t ip;~T, rain the. r.~f.l.gc. rH~nne mi sszivba.- · . 

Do más irdnyh&n ·is lehet e c~l erdck~bcn dolgozui.
Például c,.,.v-ccry J"vl sikerült l~·~issziv után tartani e:gv lel:-',t/ f:,., r/ 

kcs l~:issziGshf:szC,clet ~~s igy r. falu ~\-p_ét is belekapcsolni 
a :r::i"sszi~s -ügybe, i·cgjGlulv'-~ uz eszl;:.t:;zt a pogány-gyerrr.eJ::-: 
al~viube.n. i·l[i. zih~ts~n~ilju\- nerr~cs ~rtelcr:b{)n -aju alkalr.la.t, 
akkor 2o-25gycr•r;6l~ 1~i váltása sz inte pár perc alatt meg v~; 
fol:t'~pc:n, hn. a teh~tosehbek szivén kopgt.n.tunk, kifejtve szé
pcn, hor,y Lk lc.szncl: azon szegény gyermekek kcrcszt-szüloi, 
sbt ha egy kicsit nugyobt áldozQtot hoznak, .akkor még·a-~· 
ft:nyképét is megkapják n picinek. Ismerve jo.nt:;ptink áldozat
készségét, ha ju lolkihangulatban van, anny~ rcm6nyt ftizhe
tünk az ilyen munkához. ~.z még e~dig klhas·ználatlan kincses
bánya! 

Az egyes lelkigye.korlrtok is nagyon kedvczö alkalmak 
errG,külGnLsen a~~or, hn szorzet~s tunito rendck vagy hpá~ 
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... 
cáknál tarunk lelkigyakorlatot,kiknél az ilyon ajándtkozá
sokazinto elkerülhctclonck. Egy misszos besz6det mondani 
nek~ mikor az egyestilés utjár·ul bt;;SKélünk, t .i., hogy mi 
ru.odon egyesülhetünk Krisztussal, aki éhezi-szo:m.in.zza alel
kek üdv~t,az apostoli, misszlus uunl~át illl-iGlt:g. hog;r Jtd:. 
kép lehetek Krisztussal apost~la a pogányoknak is anélkül~ 
hogy koz~jti.k mennék.- }."ennyi ~redményt lehetne ez uton is 
elérni a kulmissziot ~lletoler;, mcnnyi rckblcsi bs an?~"'Ei 
~ó fHrkadna et.bol számuira 6s az adakozöra is. Csak t.(\Jilé
kony, apostoli lélek kell hozzá .. - S foleg u klilmiss.?.iot 11-
letoleg nem szabc:.d el•fclejten.unk, hog;r n.z anynp,i foprfts -
annyival inkább is fontos, mrt ner.1_ elfg csupÁn J:,isszicnP.ri
ust kúldeni, hanarn a missziut fenn is kell trrtnn.i, sol~szcr 
a. megtéetck megélhetését hiztosi tani t>s aEÍ a ler.fol:.r a -
mi-sszios iskolák, korházak jclcnét, jc)vojét }'\izt0s rlnprr. 
helyezni. 

De, ha már a kulm.issziök An~rc.gi t9~ov,atftsi'rvl 1-t:s~{!
lünk, ne feledjük el, hogy a tórténelem., ucly az élet mis
tere, itt is segitsé(';ünkre jon. Ugyan1s n. külmissziúnak min
dig volt k~t fö ellensége: az eretnek szcktdk konkolyhint6-
se és a misszionárius fehér arca./6/-

0, ha az arianizmus ádáz cllcns0gcskc6üs8 n0~ z~vnrja 
meg a sz6p irányban fejlodö misszi6s mozga.lmat [~ népvLndor
lis népei kbzbtt az 5shazában,; hu cllcns~gcskcdG r~gubn~k
kal nem teszik sokak elbtt gJ~loltebbG az oly nem szivescn 
látott fehér arcot, .akkor talán sohasem l(;pott volna. Euru
pa földjtrc cza nép, hogy vandal modra pusztitson Gs mGgte
csu.lhototlcn iultur -kincset tegyen tonkrc; ukkor nc:m dólt 
voln[1. 1:1űg Roma, hanem a kcrcsztén~ .... égisz ulr: .. tt soha cl n0~r. 
(:rt magasságokba emelkedett volna.- Ki tudja, hol lcnn0 ma 
r..ár az evangélium szont ügye:, ha ez igy tGrténik?- Azonbnn, 
:..;. mul ton siránkozunk, tanuljunk me r, Uf!:~r R sc ld{(;dni, hogy nt 
~·:cllj(,n majd egykor rajtunk is igy sirni. 

1:a nagy politikusok, szociolögusok ~geod6 lGlekkcl be
szélnek és kcl'esnek orvosságot a félelmetes " sár a vesze,. 
d0kcm''ellcn/7/ésjoggaJ, mert, ha egyszer tudatára. Jön és i
Lasználja -pedig ehhez már kbzel van- Japán és Kinn felbe
csülhetetlen kincseit ember anyagban,lclki milyenség és ter
mészeti kincseiben, akkor tryugat fizikai, mater·ialista kul
turájának vége, mcrt eljött a leszámolás idcjc.-S ~z nem 

-:94-



_!lom-ez ft:lülmes valvság! . . _ 
A tr s-árga erdog n , a kil.li, runint a japán munkást neve., ., 

~ik,. rllj ta hagyja munkáján a ktzét. Soka't bir, ·elég naki egy" 
marék rizs Gs dolgozik a. 4G fokos höst:gb(;n ugy, mint a JC_ fo
kos hidegbt:n ... ~ munkában kitiirto,- lelkiségr(;, tudományra. ·to
rekv'ö, iskolái számosak és katona.sága fcilelmescn 6m6lkedik~ 
Fiai bejárják ~-iyug'itot; ·0lTJiszik fi~ika.i kultU.rklncseit ·és a 
gyülölt fehér ellen fogják eg,ykor fordítani.- Tud az' il,yren ~ 
ffln~tizá.lni!- S ami mé":: rosszabb, ·magukkal viszik a mater·i:t
listq e~yetcnek szollemét, mely az GrkGlcsi al~p0t n4lkJlbzi 
s belerógzűdik lelükbe, hogy nekik mlnden sz::.~. bad céljaiknak 
el6résérc.~ Hogy :Tit jelent ez, nerr1 szorul magyarázutra.-

.A helyzetctm6g fblobnetescbbé teszi az a kőrülTileny, hogy 
a kommunisták lázitanak és pedig mcm eredménytelenül; a sz~· 
badJ{6TTJ.üvcs pftholyok arq,nnyal teszik CSl.lSZóssá az utat~ n.z e~ 
retnek szekták h~rcosai a.ko~kolyt szurják.-s illind-ez mindig 
na~y~bb ~rányokban turténike- Van erre v~lami orvos szcr? - · 
Eg,vGtlcn (-;~y: h.el(·:tnck r;lC;fSSZe1tiditt.sc n. krisztusi r;rkölcsök, 
a kc.rnsztsn:v ku~tura -~lt'll, s e n8.gy apostoli nunk~t n0. ;l.n1J~ 
nyi"f.2~~ f_9hérc!c V0[_rczzóK, hanm: ;1 bnnnszülóttek-. De. i11s~ ez i
gt:n kfjnnyii ,mondh[ltn'i vala.lj:i, nzont·'li1 nap:v'or: tevr~dtJr.; az illctó, 
r:iert-8-mint náa:.· l"1ondottuK is -'Jhnc~ P~ mlsszic::-l'"Lri.us mc:ll::;tt -
6rlási n.ny1.gi t;;K6r~.., lenne szlil{séu:, hogy :1 kc.tolikuso;~ is -
J':')Jvut.L8Ssók, foké1l\.)P. isl{ol:likkal, ---.. vr:rscnyt_, h.ol jó s~cllt;-
bon nevelhe t~tek ;~z if j ustig-ot -~ ~llci kbzott m~.:;_~ nng;vobb sz n n b1.n 
mutatko~ii': 1. s~ünt hi V'l tfis, bárm.=.: i~}' eurvpnl államban .. - [d(! -
c sa.k á l do za t kell n. ~;r'.:r>t:r:Jcek ki vá l tfts 't, a bcnnszüluttclmok 
papi pályár~ vulu klJ>:6pGtcesli.c3 sziikst-jgcs ~nya:;1ak elut.erom-

.. ié sc til ta. l, s ajckor me; gy n ind ca szepen, rt~:kor b i ·~t~ to les 3 a 
jhvo ~ 11 sárga Vo::Szednlem-~r~r:l SZC'1ben, a]<:JCOP mce }'JSZ oldva 
a leena~yobb ~iss~ios keraes, t.i., hogy nbcnnsziilött legyen 
a bt:nnszulutt apostola, Ü!.Y a hu,~roknnk or;;r j o pf~szére máP -
nem les~ sziil:st.':p,, aJ~ik Yis7.ont kii7.doni fognak JTl,.t.5d tcb~i tnst
vére ikke; l az i t thnni nodr:rn -poo;Á.n:.rsát: c ll P-n~- s minc~e z, hor,y 
mit jP.ln.ntenc 1. krisztusi hi"t gyozt;lmét illotolog, Istenem, 
ki tudni mcgmond~ni!- Hoey óriásitt bizonyitja Róma, mcrt -
mindcncrc j éve l R b enns z1ilöt t prl.psá.g gyarapi tás án fnrado zik, 
·p5sp6k~ket szentcl, p~poknt, szarzeteseket nevel, s mindenhe~ 
va elh~.lJa.tszo szavával urrc cuzdi t mindenki t.- · 

ki nokünk is ki kell venni részünket a misszi6k. szent -
·-gs~· 



munlrájá.hol, .de céltudatosan,.hpgy ott is sokat tehessünk·, 
de itthon is.- Csak néhány eszkozt láttunk arre -pedig 
van még sok más is -, de ha azok SZC;rint járnánk ck, ha.
ma~os~ nagyot lendülne a missiós m~zg~lo~ nálunk. is.-
Egy kis vált&zással, szcnt-.Fercnc Atyánk sza.v3.iVal .zárjuk 
fojtegetésünkct: C, testvére~, tegyünk már valamit Ist~n
é~t,a szc~t missios ügyért, mert eddig még mit scrr tetten~~ 

----------
JC;gJzet: !./Sz. 'Lukács 2,3C-32.- 2./ 3z. 1-ár]c !,3,!5.-

3./ Sz. }:átö 28,!9-20.- 4./ A Sziv, B~dapast, TG28. I. ?T. 
i• A szociáldcnokraták á.ldozatkészs6gc. "- F ./ Euchrtriszti~· 
lrus l!:rtesitb, Győr, !928 III. A kGznüve.s ~~Pisztus únn.;pu'; 
Dl'. Szántö Antaltol, 47 .. old.-''G .• / I. D~. Artnr;r Edg~r J.::l
lin5 múvét: "·Egyház és törtán(~lrj'1 ", T3ud<t_p~;st, I!l2C .. 57-
?tr.old. - 7./ Zászlónk, I92A I. IS. szfil~áb~;,n J~0gjelt.;nt clJ:
ket: " A slrga vcszod0lcm : !3~-!35. old.-

. . 

GÖRONGYÖS UTAK 
-V.Villa József-

Fr • Sz ~:.10 z • 

·· ll akartam értük menni, de P.Prf~fektus ~zt mc·ndta, 
hogy ez csak hiábavaló id6- 6s munkapazarlfs voln~. Q Azér~ mél?is elküldtük l_1ozzájl}k két kereszténylink~t 

puliatolódznl. T1z nap mulva Vlssxatertel azzal, hor.y scL.
~ remény sincs az eljövetelúkreft Az 0~yüeyüek a7.t mesél~ 
ték koveteinkn.ek, hogy az ördör;, kit ók Bupaynak ncvezn~k, 
elutazásunk után elment hozzájuk és alaposan clnúspágolta 
őket büntetésül, amiért minket szivesen fogadtuk .és mert 
megigérték, hogy a missiús-házhoz költoznek. P.Prefektus 
állitása szerint eme kifogás, mint már azelbtt más esete-kf: 
ben, most is a varázsloktól származik, kiknek hat-ártálan 
-be folyásuk van • 

Telepünktól negy napi járóföldre lakott er:y Cactui!bo 
nevü tö-rzs. Ezek igen hódol tak bal.oná.s sz~kásoknak, D.rni 
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nag1on megnehezítette teritésuket~· Hitujoncaink mes~ltekF 
hogy bizonyos holdünnep alka1 ával az egesz törzs eg~=-be- HO· 
koi· g ülni. Elha.!ároz~uk tehát, hogy az illetö napon felke • 
ressuk oket, s ha lehet meg·is nyerjük a ~ere~zténységnek. 
Eg 6 sz ~-=~r:? le tet vitti.F•l.. :1agfi:..i~·.:~·-~all olyan tárgyak bél,. melyek 
után tudomásunk szerint áhitoztak,. és elindultunk p_- Pre-: 
fektussal, egy laikus testvérrel és husz fegyveres keresztény
nyel. Háromnapi vándorlás után távoli nagy lármát hallottunk. 

Társaságunk egyik tagját, ki megtérésa elött ebben a törzsben 
élt s ott már bizonyos tekintelyra tett szert, ekkor kikúld
ttik, hogy JÖVeteiunket tudas·a az ünneplö sokasággal. A vad~k 
eltagadönak tal~lták a gondolatot, hogy meg missionáriusok 
is részt óhajtanak venni bálványünnepükön. · 

l-int-egy két márföldnyire voltunk meg az ünnepség szin
helyétol, rr.ikor hirtelen egy csapat állig fölfegyverkezett 

-harcos top&_)ant clil.~ünk, kik azo!.1ban ÍJJaikat ~béke jeléül 
hátukon hozták. 1 agan a térst;gen mintegy hároin-ezer szer.1élyt 
talál tunk q~yut t, bel~t:rtve a n oket is .. Fblszőli tot tak, hogy 
VP.líik Pg~Tunk ús igy~nk~- d~. mi net1 úZt::rt jöttunk, habár ele
r:endö husuk volt és'eleggé:étvágygerje5ztonek látszott is. 
A Pref'e; tus atya a fonököt l~ivánta látni, nyomban megjelent, 
tollkos~~orut hordott a fcji:n és lándzsát a kezében. Ugy lát
szot.t~. ho~, na,r;y tdcinL .. lynek örvend er.:berci elott, rnert ha
tali''· s kis~rc vc:tte kor•ül;. kisérölnek egy része iJJat és 
nyiln.kat, m:.ts rús7.uk csJ..k nyilakat, ho:·~ott i J :·ak né]kül. P. 
Prefektus kt:,r·dést intéz~;tt a fónbkhóz, ki szokatlan okosnak 
l~~ut.at.koxot t, az iránt hogy n:i is volt-:képen e nagy gytilésnek 

-a et:lja., mirc amaz ün:lepélycs komolyságr;al azt felelte, hogy 
egy csatn. ·.lőkészuleteinek megbeszélésct folytatják. 

- A PrefeLtus atya tartus béki~t ki.,~.nt a fonöknek es na-
p.:yobb tulvil~g1 boldor:sár,ot .• Az elso kivánságot r·egérte-t.te a 
főncik, d~ nerr. a milsodik0.t, u.i. mer,kérdezte, hogy miféle nagy 
oo1do~sár: lehet is az. p. :~·refektus ekl-:or o. lélek halha ta tlan
ságár~l bs a tulvilági életr·ol kezdett ncl-~i beszé,lni. Ennek 
vége;:.tével a fonok nagy unnepi lakomát rendelt a szárnun. ra s 
·ez a vend~gszer-:: tet azt a rem&nyt keltette bennünk, hogy ta
lán n.z egész torzset sikerul Krisztus hitére :féritenünk. 

Sajnos r~7.ut.tn.~ is kárba v? sze t t a fárad~á~ur~k. Lakoma. u
tún a fhnn .. n.eJil JOlent meg thhhé, noha me.g1p:er•tr, va.lószlnu
l~v. tJ. 'VTl.r·fl:z-slo.k t,c~sz~l tilk le l'~la.:.. A núp is fcnyegc't.:t) m~ -· 
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tartást kezlett irántunk tanusitani, ugyann ira, hogy jobb
nak l4ttuk visszavonulni s várni kedvezőbb alkalomra~ 

Kevés idovel a eaehibokhoz intézett ':tunJ: után a Prefek
tus atyát visszarendeltek Limába. Azonbe~ még ezt megelbzb
leg egy utat vett tervbe a miránokhoz, k.i.krol már irtam. 
Az a néhány törzsbeli atyafi, kiket elobbi utunk alkalmával 
vittünk magunlr..kal, .. most alap,;san. ismerték már RZent vallá
sunkat, azonkivül a quichua nyelvet 1s megtanultákJ ugy hogy 
igen· alkalw.as tolmácsoiul szalgálhattak nekünk. 

Kbzflük negy emberrel és hat ugyancsak fegJ~eres keresz
ténn?cl kezdtuk meg a vándorlást. Egy rovidr·bb utra tértünk 

- mely egyszersmind járatmsabb is volt. Kulönféle uj csonako
kat szel'eltunk fol, nagyobbakat, mint eloző utunkon, és el .. 
határoztuk, hogy a vizfolyást kbvetjuk, nehogy ism~..:t az él1-
ség lepjen meg minltet e A vizfoly~LS mentén n·.indig van remeny 
halra vagy vadra, s nem kell fol,~onosan résen lenni a ki
gybk s vadcillatok rniatt. A folyon való utazás épnen abban 
az idoben meglehetos veszéll~;-el járt: mert május volt) ;•z 
úSl>s id ó szak, rrdnck koYetke z t é 'ben igen rri.'s c: n soclort az .L r~ 
nem is eg sz0r forogtunk az e!sodröd~s va~~:r a ki boru] ás ve
szel "(ré ben. 

P.Prefektusnak e válla.lkozá· sal kettos cclja vol.t: el.: 
sos or ban meg ~..:.karta téri te11i a miránókat, azutátl kifürkcst
ni, nincs-e rov1<lebb ut istima fele,r.lnt 1z Uca~rali-~ erti, 

-melyet jövetelunkkor használtunk. 
Az Ucayalin Vl-lló het napos ut utáb a pasztazákhoz tP

keztunk. SeJtelmün!r sem volt rola, hogy e vidd·: lrLköi el
lenseges indula.tuak. Hirtelen félelmes orclitás t;ir;.adt elót-

. túnk, s minél ko ele bb ertunk, annál jobban fokozödott. · 
Kis vártatva egy csomv .. folfcgyvc,rk• zet:t förfi ;'elcnt r·ng a 
part menten ÍJJal és nyillal a. :ir.:ezukF-;cl"l, é:J:-i 7 e.1 lcnsc!-~es 
szándék J€le. Kiszállottunk a J.adikokbül,~ ru:klindultunk ::1. 

partnak, kezunkbel: .. a ke:<;szttel. Fin~Cf[.Y 3(,-~..tn vol tnk, ecy .. 
re folytatták _a k1al tozast 1 szAmuk noveked<:d. t 1 rrftf~f.l. tartásuk 
mindinká·.;-.J. fenyeget~bbe ·vált, bek .. ·s szandélnm}~ ~s nyilat1,o
zataink ellenére. }:Ter:-.sokara ny1lak zizegtek felénk a leve• 
go ben, de amig celjuktol me ss: .e csapta.k le, bá. tran tovább 
nyomultunk elbre- /folyt. kov./ 

~emetbbl Fr. Denes 
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J.t1~iCSI 1 :._; JULJSK.A. 

11Féldabeszédre hajtom fülemet; 
hárfán nyilatkoztatom ki taláv< 
nyomat." Zsolt .. 48. 5. 

ocsék ido van odakinn • minden csupa loc.f.-poes. ro~
tö párák kúdlése merészen gomolyog idestova. Néha-né
ha a sikoltó szél foszlányokra tépi szét a hulldogáló 

esö csep:_;eket. 
K~ mern0 az ilyen idöt kintjár6 tartozkodással zavar

f~atni? Ls ha m{gia meg kis0rli valaki, m~r az els6 lépésnél 
s~iros éktelenkücl~:s hom.ú.lyosodik a ruhúján. rreG sok idö mul
t~n a sz61 csatakos s~~rnyain ornutlan settenkedéssei az es6· 
csep~)ck.Lis ~trcúba zudulrw.k. mór, le sera tör·li már is loholnia 
kr~ll rt lEttyal:os földön aurulo kalania után. Idét 1:en örömrnel t. L .1.. v 

ak::trja f<'l m11rkolni, aE'.idon szidalmas nyekkenessel a cspzott 
s{lpl)a ccuszat:Jik .. _; ajd piruló nekibuzdulással negykéz-lábbra 
t· ú toredik, hogy valamikóppeni akarás sal ei!tberré magasztosul-
Jon... . 

·.-· ··lr~ "· ~ r1 , ~l~.rq·,n~ Q ~ }1 Y·f''t'r; ~r nl ... ~ ~AT:" b; l "''"'o.d • , 1 ·~ \.· J. _( , ~-IL·.... , •. • _ .• ·J'l· • , ~-- . ..L • • ....... r r d ... .t. t'. n1_, 
h l 'r~ . k . .!'r l ', 1 r, , + . . ' t , ..., t n n 'l d/, s n J· :·l-n d(' llr l. n k 1'1 ":'t ..l · .. .. _,· l ... f. ,,_l,S • .. ~ ... , .. Je , •••. m. ·~r .I .. P. u. .... , monuor, 
,.1-" ~1"1 ,.., ... ~ .. ~r,., 1 ,...~.,. _,. ' • r"<r ,1- l·" r·r· /b ,.., k' 1:..~· ,."' l _. _,en . ·J ·' \, ~ ll 0.. • .eJ. J"l.4., •• ( ''· .l. ; !·~ A. ?:SC'•.- ... gnP r .. ~...-
rül a ~~ondolatnyi kisé.rtésP.~~ v: r:~,- ner. t1~aof'l. r.j_ fPlék J.r,' c~ 
~r;k, akik arra rúncigólnak, hoe;y a sárba kukjak. 

-: ·,~~~~1 : <'t -f·c.·k _;·{r kik vap;ytok? léteztek-e? Világtalan ré
mekkel, av~gy csak r6mes szinekkel viaskodok? }~iért nem hi
szitek, hogy nem akarol~ ki menni? Ellenrnodásomat miéet akar-

j titok le lJunkóni '! hiszen a magam levés e sem b_izonyosabb, mint 
a meek:·tözött rnozdulatlanságom. Beismerem, hogy szováltásom
mal nem birlak elkorbácsolni. De miért nem távoztok el sere
r.;nstul{( Szeges szemeitek miéet merevednek belém? Talá.n~sak ~ 
nt:m H.Z v;,.n hóhéros szándékotakban, hogy akaratomat a homlo
komr·a fes~i t nétek'! Táncos balP,asáetokban miért kinoz-tuk to-· 
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tArtást kezlett irántunk tanusitani, ugyann ira, hogy jobb
nak l4ttuk visszavonulni s várni kedvezőbb alkalomra~ 

Kevés idovel a eaehibokhoz intézett ,:tunJ: utá.n a Prefek
tus atyát visszarendeltek Limába. Azonbe~ még ezt megelbzo
leg egy utat vett tervbe a miránokhoz; k.i.krol már irtam. 
As a néhány törzsbeli atyafi, kiket elobbi utunk alkalmával 
vittünk ma.gu.n1r..kal, .. most alap·~san. ismerték már r:;zent vallá
sunkat, azonkivül a quichua nyelvet lS megtanultákJ ugy hogy 
igen alkalmas tolmácsoiul szalgálhattak nekünk. 

KbzClük negy emberrel és hat ugyancsak fegJ~eres keresz
ténn~Tcl kezdtuk meg a vándorlást. Egy rövidrbb utra tértünk 

- mely egyszersmind járatmsabb is volt. Kulönféle uj csonako
kat szel'eltunk fol, nagyobbakat, mint eloző utunkon, és el .. 
határoztuk, hogy a vizfolyást követjuk., nehogy ism'-:t az él1· 
ség lepjen meg rninltet .. A vizfoly~Ls mentén n·.indig van remeliy 
halra vagy vadra, s nem kell fol~'tonosé!n résen lenni a ki
gybk s vadd.llatok rniatt. A folyon való utazás épnen abban 
az idoben meglehetos veszéllyel Járt: mert május volt) ;·z 
<;St>s idöszak, Tilinek kbYetkezté"Qen igen crüs:·n soc~ort: az .~.rp 
nem is eg SZ(;r forogtunk az elsodrödás vag:r a ki boru] ás ve
szel vé ben. 

P.Prefektusnak e vállalkozá· sal kettos ctlja vol.t: el: 
sos or ban meg ~;.karta téri te'li a mirá.nók-1.t, azutár1 kifürln s~
ni, nincs-e rov1<lebb ut is !.ima felc,r.·1nt 1z Uca~rali-' erti, 

-melyet jöveteltinkkor .használtunk. 
Az Ucayalin v~lö het napos ut utáh a. pasztazákhoz tra

keztunk. SeJtelmün1 ~- sem volt rola., hogy e vidc~k l~Lköi el
lenseges indulatuak. Hirtelen félelr.1es ordítás Lir;.adt elót-

. tunk, s minél ko ele bb ertunk, annál jobban fokozödott. · 
Kis vártatva egy csomv .. folfcgyvcrk-: ze"tt f<:rfi ~elcnt r·ng a 
part menten iJJal és nyillal a. :t.:ezPkr;cfl, é_:J:i 7 e.1 lcnscir:es 
szándék J€le. Kiszállottunk a 1a2.i1~okbGl 2 .,...,,;k1incJultunk ~ 
partnak, kezunkbe1: .. a ker;t;;szttel. Fín~c~gy 3G-~..tn vol tnk" 0r;y-. 
re folytat ták .a k1al tozast, szrunuk noveke dc-d. t 1 rPtH~8. tart á suk 
mindinká·.:·}· fenyeget~bbe ·vált, bek s szandeklml~ bs nyilat!,o
zataink ellenére. ~ecsokara ny1lak zizegtek felénk a leve• 
go ben, de amig celjuktol m0ss: .e csapt2..k le, bá. tran tovább 
nyomultunk elore. lfolytA kov./ 

i·Temetbol Fr. Dencs 
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J.túiCSI 1::.; JULISKA. 

rrPéldabeszédre hajtom fülemet; 
hárfán nyilatkoztatom ki taláv 

ll l nyomat. Zsolt .. 48. 5. 
ocsók ídö van odakinn • minden csupa locf.-pots. ro~

tö pár~k kó~lés~ merész:n gomoly~g_ide~tova. Néha-né
ha a s1kolto szel foszlanyokra tep1 szet a hulldogáló 

eso csep~eket. 
K~ mern~ az ilyen idbt kintjir0 tartozkodással zavar

f~atni? Ls hn rn{cia meg kis0rli valaki, mrir az elsb lépésnél 
S~iros éktelenl:ecll';S homú.lyosodik 8. ruháján. fTei.I sok idő mul
t~n a sz61 csatakos s~~rnyain ornutlan settenkedéssei az es6-
csep~wk.Lis ~1.rcúba zudulrw.k. mtr: le sem törli már is loholnia 
kr:ll rt l8.tyal:os földön f:Urulo kalapja után. Idét 1:en örömmel 
rtk::trj(l f<'l m11rkolní, aEidon szidalrnas nyekkenessel a cspzott 
sfl:r1~[t c!3uszm:Jik .. _; ajd piruló nekibuzdulással negykéz-lábbra 
t~torodik, ho~y valamiköppeni akarással emberré magasztosul-
J0n... . 

-.- • ', l r' ,.. ~ r l • ' ~ ~, r'); n~ \1 ~ l : f' : ~r n l ... ~ ~ AT':' b ~ ,! ,.. ,.. d • , 1 ... \.· J. _l , ~lll ..... _ , • , L r. .rrl. • , ·-- . .L • ___ ..... r r d .... , •• ~ n1., 
hl[~ •. ki .!'r: l(~ L~r>ts •'. '· t~!'cto:rnd{~~0ID- I'.'J:r.d(.'nkinP.k azt monoor, 

' . l , . ., l ) l . r·r . .. b 'k. l' l• ,·,l-l "· 1 e,.... ,. .• ..-·.~-~ .. -.r·\, J.,...n,...~" _, . ..,1' Tl'l, •. r-rrc,,; ··l 1·, A. 17 Sr-,.,..,gnP , ... __ 
c .. J • " - J !.. • J • l ...., } LJ. • . . J '"'C~ • l . 6 t • , ..• .. o J • c."' /, \.' . .&. :l ..., l..• 

rül a ~~ondolatnyi kisértésP.l;c; v; r·~/ ner. t1lrlOJ1. :rrj. fr-lek ).r;· c~ 
~Gk, r..kik arra rúncigólnak, hor;y a sárba k!ukjak. 

-: ·.-~~~1 : :'t ~·,_·k .;·'~r kik var;ytok? Léteztek-e? Világtalan ré
reekkel. avury csak rómes szinekkel viaskodok? }~iért nem hi-

~ '"l t. 

szitek, hop;y nem akarol~ ki menni? Ellenmodásomat miéet akar-
jitok lelJunkóni'! hiszen a magamlevésesem bizonyosa.bb, mint 
a mee;k:·tözött rnozdulatlanságom. Beismerem, hogy szováltásom
mal nem birlak elkorbácsolni. De miért nem távoztok el sere
r:nstulr! Szeges szemeitek miéct merevednek belém? Taláncsak ~ 
nnrr~ H.Z v:1r1 húhér·os szándékotakhan, hogy akaratomat a homlo
komr·a fes~l t nétek'! Táncos balP,asáetokban miért kinoz-tuk to-· 
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vább eaordás helje-hujázással? Azt akarjáto~, hogy a. asirá
.zó bikadúh megbokrosodjék bennem? ~s még válaszotok sincs 
megnyilatkozásomra? Ugy látom minden hiába; hiszen ti beszél
ni nemtudó szőrnyszá.jak , szemek és még nem tudom miféla ré
szek. vagytok. EA igy :~j_ nálatok sokksl több és nagyobb va~ 
gyok, mert én egész vagyok és beszélni tudok. Halljátok, én 
t8bb ás nagyobb vagyok mint ti. Nem megJek ki a pocsék ido
re! En benn akarok'maradni: tehát derékbahajlott akaratomon 
ugy sem lovagolhattoki - kiáltom,távozzatok! 

Gomolygó mordulások szitkozódva károrvendeznek~ rost 
h~rtel:~n kitáe;ult fényesség villan elo, es az eBiobbi kinzó-

.im sug\ra~ r~n~be sorakoznak torp~nó iJedts~ggel.- Látom_már: 
sorfalat garad1csoznak a gyepes vegtelensegu ut mentén. ts 
az uton villám gyorsasággal elém tornymsolik a megtisztelt 
vendég. Kimeredt csodálkozással nézem. A vendég nem más, . 
mint elképzelhetetlenul ósi oriás ostor: olyan ostor, anely 
fékezveir.ónyitó zabolákkból van fonva. Vep:sz6le.l: 

-Fiam, miért tüzelsz ilyen pattovoan? 
-Azéet- felelem,- mert ezek itt ki ak~rnak inditani a 

pocsék idobe; én meg nerr. engede~ magam ily rutul háborgatni. 
-.Honnan tudod, -kérdezi tovt..hb,- hocy ezek rugadozo 

indulattal vannak irányodba? 
Hem tudom, -folytatom én,- de gondolo:r.t, me rt 9 tc omba 

turkálással festeget1k b~kess~gemet. 
-Látod, hogy ner.:. tudsz ser.Jrit, cst:.L gör-csös kopzeleted 

találta azt ki, hoey ezek cipeked0 kedvtikten voln~nak. Rem, 
hiszen teged nem kell a csá~ darujtval cbLe apocsók id0be 
kitenni. Kint vagy te a nelkul is. 

Ellenmondás1 viszkett!;SL'f r~p,ud·Jtt a nyelvemen s mér,
sem merészkedtem közbetiltakozni. Ff·~-rk'tohuzo gyáv:1ságomat 
eszre• sem véve, gyeples törekvússf..;l r.·r .. vyarilz tov{tt-1::: 

-1\lnt vagy te bizony, akúrr:·:ilycn d:.:tcos is az Gklüs ke
zedbe .lakatolt ellenkezésed. Annyira kint va~·:y, hogy nerr.. is 
kivímkozol befelé es esa.k, ha présbe szorit a nyomós szükség 
akkor taposod meg a kliszGbóntuli helyet: ler,többsz~r csak 
az ellenori pislantásod mécsekedik be az úserdos ismeretlen
ségbe. - lfár ezekhol is kiszemezheted le~énykeiö r.sacskasá
god hiát·avaló rugaszkodását. ls hoey ne csüegesszen tovább 
a \:.izonytalansá.g; még egyszer azt mondorr., boey te kint vagY., 
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mert: íraP' ·lL.:· Hittad idő nélkül a pocsék idoben. Hiába nbzed 
m~gad, ~gy se láthatod a szeplbs éttelenkedeseke~, mert rumi 

bent van, azt·nem lehet látni kint: te pedig kint állsz ré
vede~5 megszeppenéssel. Sebesen közelits hozzém és én sze
~eábe vésem, amit látni akarsz) mert aki forduló ~zemmel jut 
hozzám, az bent van és l-t. 

Félve remegtem feiéjeés kérdezem: 
-KI vagy mi vagy te, akinek a hangját és letét csak az 

eszcmrrnel {~r~thetem? Látogatásod miért szorongás? Döntogetó 
bi~áskodásod kivánsága micsoda? Feleljt 

-Jul van feleleki ElbszGr is nakyon csodálom, hogy is
meretlen varryok elbtted. H?zz meg iobban~ én vagyok az, aki 
szájfeszit6 zabol~kkal fékezem az embereket,.hogy ne d6lje~ 
nek omló megadással a bün fergeteges ölébe. En v.agyok az , 
aki vért"l'~~<tbuókorbácsolással k:egete:m öket a ·szenytol valo 

_mectisztulásra. TudJ m~g én vagyok a LELKIISl~ERET, aki a bün 
előtt zabla vagyok a f[~kezetlen ember~k) a bün után pedig 
ostor, amely buntetve tcrelfet. Eljottcm hozzád, hogy kivul
ú.llásodbul betE:reljelek, ezért olyan lázas a szorongásod.
Hogy mit akarok? meg tiltom, hogy a gerJedö elbeszélést, a
melyhez most leülte l, r~tee;irjn.d. LútoJ:', aE' c.lbeszélés eiméből, 
hogy a vo..jjuc13sod lrbs~it Jancsinak és Juliskánn.k keresztelted: 
~ppenRzért B~Uks6gképpen gázolnod kellett volna a pocsék id6 
hinhros in~ov~nyaiban. l:it, hogy itt nincs szükségkóp? hogy 
tbbbet ne is ernlitsek leplezetlenlil, mint azt, hoey miért a
kartál te ,Tancs irul. és ,Juliskárol elbeszélni, arnidon tanul
nod kellett volna. ~s ha lett is volna idöd az irás~a, miórt 
CSftV;J,rogsz te kint e[y elbeszélésért'! riért nc:r.. irányitod -\ 
szemes ll:pteidet ön felém'! Fagy az en v1lágom, hogy csak ke
veset ter;yE-:k irúnyito fG It~~.~·~tct-..: .. :~.,l,pélclúul: ~inden bünnek 
és erénJ~ek mer, van a mnga birodalma Lennem. ~ s ezen biro• 
d~·.lmak ~ba n micsoda. hegyek és volgyek terpeszkednek, micsoda 
folyok és tav~tk buzognak, micsoda falvak és városok nyüzsog
nek, t~s micsocl~t kunyhuk ?s palobík mercdeznek forradalnms zsi
rongássa.l! l iért nem térsz be hozzám, hogy ezeknek kurjonga
tö rival~~s~t, avagy istenes békójót megirjad?! 

-t.ec;yek, mer:yek, -kiáltom karjaim ittas kitárásával. 
-Jul van. Csak elóbb le kell.vetned a bemocskolt ruhá-

dat, ho~y mindcnt tisztán láthass. 
!-ár V<.:;tkezni akartam, arnidon int, hogy azt ó végzi el. 
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S ezzel se sz6 se beszéd, megragad és ruganyos ivben lodit 
egy óriási szitába. Ezuttn rázni kezd, rumibe addig bli ked
vét, amig a kis lyukakon keresztül nem rugdalodzom. Eajd ki
noe magányosságban zuhanok lefelé. Egyszercak ugy érzem ma
gam, mintha vitben nedvesednék. rondok, -jol lesz uszni! l:p
pen nagy tempóban akarom átkarolni avizet, amidon szbrnyü ·
mód megütöm valamiben a kezemet, - és f e l .. é b r e d t e m~ 
Kőrül néztem. Viszhangos kac.agás tidvózöl. Es bdr banba cso~ 
dálkozással vaszem észre, hogy a földön v~gyok, még is meg 
kérdezem: 

-Eit kerestek itt a szobámban? 
-Hogy mit keresúnk? .. felelik ok, -hát téged keltege-

tünk már eg~ negyed orája. Foldre is huztunk , s mégis csak 
a lavor viztol ébredtél fel. He-he-he-~ 

___________ .. 
Ha már igy vagyunk, nincs más hátra, minthof~Y nen: irok 

se~it. Janesit és Juliskát nem merem elbosz\.~lni a torténtol·~ 
miatt. Vásik elbeszélesem , melyct a L<:ll~iismoret meglátoga
tando bírodalmárul irhattBJü volna, a vér,zotes fe1l:keltet0sem 
miatt - szintén elmarad. Ha valaki mógis kiváncsi,- a láto
gatást olyan erovel 6 is véghezviheti, mint én terwtnóm. 
-Szerencsés utat kivánok mindenkinek! .•• 



_Egy karcolat. 

u Olyan a gyermek kor, m_int az el
omlo fénysugar." 

Amennye i kárpitnak rozsaszinu fátyo1red6i kbzül boldogan 
tőrnek e Il: o a nap arany sugarai. illnott a vr:.dszolGvc l köPúlove
zett kertecskében virág ingadozik, gyongyharna.tos tulipáh. 
Balzsamos illat áthato kelleme lengte át a virágtenge~töl át-
karolt erd&szcil1 házikut. .. 
· . Amott az o~gonabokor ágain oly csillogás .játszik s a 
lombokon beszélni kezd valrumi édes lágy suttogás. Ahogy el
surrant a h~·~al lágy fuvalma, honnan-honnan ne~gy lepke -
rebren e.D::ö. 1stentudja, honnan jőtt ••• szárnyni elenyésznek a 
nap aranytengerében. A kis bmhu-gondtalan, könnyed táncra per
dül, r:yonyorrel uszva. a napsugarak ho-folyar.áLn.n. }"er;-mer; pi
hen a mézharm.attal telt virág kelyheken és mohv őrürr~el sziv-
. ja édes tartalmukat. 1 pen egy epeda rozse.i:·imb0hoz köze le[: ••• _ 
e~y pillanat és a lepke tovasurran t. Diad~tlrr.asn.n evezett to
vúhb a csepfolyvs-hullfur.zu aranyban. 

Glynn alepke_a tavaszi illatár tunclöll:lü kellemében,
mint eg,y s~·~t'P lükteto-dalla1-uos kúltemény. :Se nini a csillogú 
lomboza.tu or,cona.bokor tuvcbbl kt:t n.ranyh(i.JU icipici Lati néz 
epedve. fel a lepkérc •. a.L.urké]:: szemeikben /trtatlan vágy lobog~ 
szeretn0k negfogn1 azt ~ repült virágot. 

Fo~ me~, ford mcf nekem,irnuci, szvlt sovárg0 vágynko
z~ssal n~ e~yik és kicsiny szemei lázas iz~atotts~ggal sik~ 
lottak át a virágok fblott. 

-Ernuci drágaJ ford mer, nekemi Jé? Pézd, de édes, most 
ott azon a szélsu orgona bokron van. Ernuci, nem fogod meg? 
Ernuci, né, né: Tieked adom ezt a bimbot •.. fogd meg, fogd meg! 

~-cefo~om-sz~lt~a ~~sik- s két szellio igózben belemólyedt 
az igért rozsalevelekbe •.• ..d.jkán mosoly ómlik el, szeme csils · 
log' és szflljárr a vágy édes_ mosolyával egyszezare csak, futt;i kezd. 

-I egfogomJ mee;fogom! -rebegte lelkesen, szaporan valto
gatva pici lábiköit. - Szöke, ftirt~s haja a verej!éktől a h~m
lokához tapadt, arva piros lett, m1nt az eper ••• lelegzete mar
már elfogy.~ .dc azéet fut ..... fu:h 1 lelkesen! i:;s a lt-.. pke? Gyenge 
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ss,rllJf,it rozsaszin kódbe burko+ta a hir~elen felelem.-De caak egy pillanatra. Hangm n1ncs veszelyi ••• A lepke egy· 
k5nnyed iveléssel kitélt a fenyegető kéz alól. Eey pilla~ 
nat s mária, mint egy villanó sugár átlebbent a keritésen. 
GJ~zelemittasan suhant át az illatos réten. Bohó jókedvé• 
ben meg megállt, visszapillantva a levert ellenségre~ 

Ernuci nem futott már, támolygott csak réveteg tekin
tettel. Egyszer csak megállt. Szemeit mereven szegezte a 
keritésre ••• de hiába ••• a lepk~ elment. Tekintete elött meg
jelent a rozsbinbo.,igézJen, csábitcan nézett feléje. S öi? 
Feje epedlen előre hajlott ••• de már odalettft.,nincs már bim-
bo ••• sem lepke. · 

Drága kis boho! Nem·látta... ö most a kert szebbnél szebb 
virágait, neki csak az kellett. Boldog teremtés, pici szi
vét annyara ellágyitotta a veszteség, hogy lhzas arcán egy •• 
ketto •• háeom •• kovér cseppek p,ördültek alá. 

Hanem egyszer két kis h~hely kn.cs0 simult súrr.a 
ftirtjei ~ozé. A másik kis babi volt~· R6zs~s r~szvóttel bl6l
ték át a kis fiut, eg~k kezében mosolyc,c:va nyujtotta c. rö
zsabimbot. 

rlcm kell .Annuci, én nem fogtam meg (! lepkét-s:~elt 
szemlesütve, halkan, szomoruan. 1iztán la.ssrtn feltekintett, 
majd a zur kéJ.,. szemei t hirtelen elkapta.. 

Ernuci- sz(;lt édeskés drága hn.nr~on a rr<:,si1·~ babi- nco 
baJ, hogy nem foetacl rileg. ;:·cm is kell m.:ir .. . Tól;· I.el!~yen E;.Z a 
rozsa tied. Ee. mes~sz nekem, mer, ko.psz. Jc'd Na ~:ye;re Er
nuci, gyere ••. Kerek szemeiben az ábr~nc.l édes tu.zc é!~ett. 

Igazán rtnnuci, mt:.,rris o.z enyúm les~?: rcbcr.:te for·r•u 
vággyal a kis bohó. A cukros ajkak isme t boldoga:r1 nevettek 
össze .... 

Parányi alakjuk elmcrúlt a puha, ~)úrsonyo~ z ölel fübc, 
csah. aranyszoke fejök villar..t In(;[ a.z czüstszlir;kc· lt:vbcn. 
Szemükben ábránd, sz i vU.kben repes ti boldogsie, ajkukrol _()J.~-
lik a gyönyörüséges, csodás meseviláe>... ... 

·Egyszer volt hol nem volt.,. vol t egysz·er két kis ba
bi.-.-igy ringatozta.k édes örömmel a-z ope.renciás tenger fö
lött.- De tmmár vége! A kis kertbe lassan besurrant a ·~
gyöngyvirágos május est, mcly kibontotta sziirke fátyoljt és 
lassan-lassan minden elcsendesül~,s a csalogány rnintha azt 
dalol~á édesen, lagyan: 
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,Olyan -a· gyermekko~, mint fZ elomló fénysugár, melyet 
har.ma~osan leheltek a tundérek. -

VájdahWl.yad. Fr. Krizolőg. 
---------

REG MULT, •• 

Renötte m~r az idök mohája, 
Sel~ncs bársanya ~varrá aszott ••• 
E1T.lékezés? .... kialudt világ!., 
J·.rnyfol t sötét j e valoság dl: e lett. 

J.:égis forro, izzó lávatengei~ 
Hullruna perzseli' lelkemet! 
Oszlik a köd.· .. ·• s néma feledés 
Nyomában, fellángol ujra a túz! 

. ~mber sorsok rejtélyei kozott 
Bibor csukja n jelen kön.1'1yeket: 
_.:_.rvaságunk bánat árjait · 
Szá.Pite;atj~ és mult idok felett 

}'clcf;illD.n a jövő dics o tavasza.".,. 

V -riunyad. Fr. Irén. 

HAPPJUt'GRGv • 

Li(:l t urar ba szórtak gyoo közé 
rologbafáradt képges nagy kezek, 
;;ondolva J·~ogy ha épen felnövük 
Csikönak tör r.--.. ajd egy sovány gyerek. 

)~.s én magasra nbve -izmosodtam 
I-i~ ·eli:·taradtak lenn a bus gazok. · 
ragaspavágyon napra bokrosodta.o 
A földre dőltek csendesen azok. 
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Es mig az éjnek balzsamos világát 
Reggelre ·egy-egy ha.rmatcse~pbe rejtem, 
Rám hajnalodnak mind az ég1 kéjek 
A Ila.p szerelme· lázbaejti lelkem. 

Alázatos~a hajlik igy telítve 
A:ranyvirágu kelyhern s rajta lészen: 
Karomras z áll t éhes r.w.dárnak ét l: o ••• 

-De ott egy sápadt arc vigyore a résbn.-

PRTI~ICIA. 

I. Introitusra. 
Imádkozott 1 Uram, tehozzád .. 
Hogy engedd őt szalid-magadhoz 
Feléd nézett a végtelenbe, 

Fr. Celesztin. 

Egy titkolt l:bnny arcán· patakzott 
S ~ foldrehullott csendesen. 

uromk<.n1n.~re hullott az ut r 3., 

Szeme a Golgotára nézett 
S aztán r.v.:gindul t halk örörrel:, 
Eogy c:raberváltu szcnvedésed 
Veled megossza résztvevón. 

uror.~el ment,pedig belátta 
I:agas. a he:~y, sebz ő a lá.bna.lc, 
De fo~t a szent tüzek lobogtak, 
Fel~r.:d: di:J.dalt orgonálnJ.k, 
..... ,_ ,_ t;: ·- ... ,.. d J~· ~!..t 
.1 .l ..... or .J.· .. l .tr J u. lli.r.:. J ·,_~.;;L. t.; J. 

l"ikor raajd ott kezét kitárja, 
I.··cgvallja, hogy reménye Benned, 
S Neked megórzbtt l~ngszivébol 
Dicshilnnusz zeng örök nevednek. 
S áment dübörg a korus. 

Fr. Celesztin. 
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II. Communiora. 

11Non sunt fraudati a dcsiderio suo." 

Akik csendben Téged követtek, 
Akik kerestek: megtaláltak 
Kiket lábadtaposta .utra 
Vezettek titko-s· égi vágyai:. 

Fölvttték enyhe szent igádat, 
Koresztesen halkan követtek, 
Fehér vágyak, pir9s tuzekkel, 
r·elyek szemukból integettek. 

Szerotted oke;t s vágyaiknak 
Agapft adt&l asttalodnál, 
Feléd norajlö bus szivüktol 
;-_evés időre elbuc6uztál. 

D ~ · 1 ~ -t -... , 1 ......... -t n 'l · 'agukr'"' ~;;; 01\.e n~..,~.; 11-~t-.~1 -~-·~ -·~ -. - ""' 

Vágyu szivökbon ott rttaradtál". 
S n:~n ér 0 zt6k ::taP:ulc' csalod v~ 

e '·• 

E t - . , . , "l , l g e J: l V fi no va cys:.1 L"l.a •• • 

Fr. Celes'7.tin. 

AD PRTI~.A.~ • 

.:.:e:rr.. izz1k núr a sarki csillag, 
~ialszanak az Jgi fények. 
Igy járok én, irgalmas Isten, 
Arrlig tehozz~d visszatérek, 
Pislhkolok, meg ujra égek, 
Mily jo, hogy igy csak ujra égek. 

D~ hogy lelkem szövétnekének 
Vtg•lobbanását elkc.:rüljem, 
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Mikor alél a sarki-csillag, 
Hajnalvizekben elmerülten 
Kegybalzsamod ba· .. megmeri tem 
Lelkem kicsinyke mécsesét. 

Aztán pirosra ég a hajnal, 
J:Iögötte izzik egy arany Nap, 
Milyen csodás, ha fátyla lebben, 
Szememnek ép egy pillanat csak, 
Bizony, nekúnlc egy pillanat csak, 
Amig fölöttünk elrohanhat. 

Azért megyek·én csak Tehozzád, 
Tenger tüzekre szomjmhozva, 
l!elyeknek lángoló világá t 
Orbk Napod szivemre hozza 
És égő lelkernnek árva kobza 
Lángolva zeng egy hattj~d~l ••• 

Fr. Cc les ztl.H.· 
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. . . 
H.ovatvezeto· fr. Bon1ra.c. 

. .•.· 

·-2. Elkezd0dnek ~z eloadasok. Veni Creator Spiritus, da 
inibecillit8.tae forti tudin6!:l. nostrae! 

-5 .. Este szobu.szent~les~ A esipos hideg meglopja arcunk 
pirjat es szemunk cs1llogásat, deszivtink áhitatatnen:csökkenti 
Düborgo hanghullámo1~ jelzik a szobó. szereny lakojának, hogy 
közeleeTik az assistencia- Crudelis Herodes DeUI:l· ... o- s már, 
n: ár be is lepnek ft .t~.hideg fokoza t osan novekszik o Hatalmas zár
dánk utolsó s2.obáJa elott r;untha L(:lybcnJá.rast vezényeltek 
volna, mindcnki ~lábit váltogatJa- A tis Jézus böve~rnegju
tal.r.;~.zte.. csukely Lir:..dtságun;.:at:- dromedarjaink tck1ntel~res 
urtar•talnn1 .l~osar.(l k(~tszcr Iacgtc:lt.- CBcmeg~vel fús,;_;crezctt 
recr~ca.tio J.,_C!JC ::i a '·cor.m,e~·~·~or•atJ.o praeccdentist", ezzel eler
keztunk 2. J: only Lmnkaidö hz•.t<trához. holnap kczdodnck & . prac
pz:.ra ti ok.-

· -:1. IrAsbcli: Scriptura ~acra- es Thcodicacabol~ 
-12 .. Bzobcli: " l. 'i· .. Elno:~ 

Fttiszt. P. Provinciális. 
-17. Irás be l1: · Dc,gr.1~~ tic a .~p cc ial1s- t.. b Egyhaztortt:nclcPböl. 
-18. Szobel1 : •: '' " 

rl 1 F' t' t ~ ~ no~ ~o 1sz • f" 
-23. lrJ.sbell: 
-24 o Sz ö b e l1 :· 

prov1nc1alis. . 
Dogma.t1ca fundamental1s- cS Jus Canon.icumeöle 

,, " . f: " 

Elnök ~'ötiszt. ? . Oslay úsrfald praef. stud .• Szeretctt. A.t:"Ai·,:: 
ez n.ll:-a.loi~nal is i·if,;utatta a~ ifjusrig ir.:.nt c.r~ctt szcrctetét 
Hár.-om ko::.tyvct a.Jandéko?.ott konyvtárlLDkru·U~: 

! o há cs I ·n .. c~·v 1. Emleks o r ok. 
Papini: Llőhalot t'.. ·: " 
j·Jagy Gyula: .A Grállovagok.Ez uttal is hálas koszonctet. 

mondunk .. 
-29 .. Vacsora alatt fr .. Ko.lUJ1bus az olvasó e melvenype .lep 

és folyton bá torodu hangon r~cgnyi t ja a pröbako:r~ciok hosa1.u 
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sorát. a téma.:. Uram J o nekUnk "i t t lenni, e pi ts ünk három haj
lékot .•• A dolGg rendkivüliségén kivul a szónok elvez~tes 
el6adása. is magára vonta a hallgatók figye~et. Sic itur 
ad astra1-! kovetkező napok mindegyiken, delben és estes 
egy-egy be_széd fog elhangzani, mig mindenki eleget nem . 
tesz ebbeli kotelessegenekp-

~ao. Irásbeli : morálisbol /De Principiis/-
-31. Szobeli " " • és Eloquen-

tiabol. Elnok Fötiszt. P. l~agister .. 

FEBRUP..l"i.; 
-6. Szaretettel udvözoljúk Karácsonyi Aladár Leetor 

Atyát, ki Fotiszt. P. Provincialis rendelkezése folytán 
ma érkezett körlinkbe, hogy a Rómába. távozó P. Polykárp 
helyet elfoglalja és az ü brökké dalos,fcrences lelkene~ , 
virágos kedélyenek magvGö.it az lÍJuság lell~ebc átplántáJá 
es igy Provinciánk folvirágoztatásának runkáJához a lc[;in
tenzivebbcn hozzájáruljon. idJa Isten, hoey soki Grezztik 
s;:erctetenek melcget..-DE;lbGn P. :i:.iorváth Zsígr.1oncl rng .. Ss. 
trieol .. leetor philosopr1.- fololvassa a vizsgú}~ eredrwn.vet. • 
.A legváltozatosabb szin és kedélyvariáciok kozt vesszrJr tu
domásul féleves munkúnk eredmenyt:t, k1k1 cl}.~-..t::J~bciJ.~ for·cat
Ja a !::apott "puncta"-t.- Altaláh:!.n jol sil:ePült z elso 
semester.-

-8. Kezdodik a második fcl~v~-
-16. P .. Szabv Polykárp prof. S :·,l!SlC~.o 1E.·c~oi· ·'·-t":/r'-::nk 

RómAba me gy, ~O':"Y 1r·ctor:'l t~Jst szerezzen a xcnt.~bt.~l- .<1- .o; c li 
viszontlátás remenyében erzékcny bucsut veszünk:,. r::ind.cnki
nek van egy-egy koszönö szava. Dirige Douinc vias Patris 
nostri• 

-12.Egy1k testvt:~runk rcgi oh::l.Ja, vár;yn.in:·;.~-- nutovúl·bj< 
telJesedlk na, k1 az egri sem1narium Lapoll,d.j;·1.ban. n ~entc
lésre váró diakonusok kozt térdel .. Szent irip;yseee.~l ~on
dolunk rá s feltor keblLtnkbo~ a eóh~j uBárcsak on is, cn isl' 
koztetek lehetnek--~-"-Este kezcsókkal reverenciázunk. P. 
Dezsönek az UJ presbyternek. Ad multos annos! 

~19. Oromtol sugárzcarecal kiptrJuk Dc~sp Piterünket az 
olta~oZ,ki ma mutatja be szentm1sea!~zata1nak zsengeJét 
az Urnak. Lrzelmeink ecsetelésére kevés a betli ncJJ~ clée a 
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· · tt csak .~rezni, oruL.-.. Luuullk. I-. Lai$..L.Ster könn,yokig . 
~~ahatö beszed.oen ismertette a 'papi hivatás magasztosan ter-
hes mi voltát. Az uj pap áldásával s egy szép emlékke].,_gazda• 
godva hagytuk el a ~zentélyt.- · 
~ -21: Az egesz famil~a. cgY1ftt r~creál. Vid.ám teázgatás-, 
sakkozas-, szörakoztató beszelgetessel pontot teszunk a far
sangi bohö kedelyek utd.n: hogy holn;:;p uj progranu.:J.ot kezdjtink, 
melynek vezéreszmcje "memnto mo.ri"! 

~:ÁRCIUS: 
-12. Zárds.nk hL~.sé.ces vincellére, azoreg" JvRka bácsi" 

ma hajnalban elkoltuzott az elök sorcí.bol7 R .. i . p • 
-19. Ea kaptuk meg az erdélyi Theologus Testvereink leve

lét, rnel~ oly kedves, egybon brvendetes,hogy szoszerint:kb
zbljük: 'Oro:rrn~:E:l sietunk tudomást adni a kovetkezokrol: Gr. 
l:ajl~tL Guszt~v erdélyi puspbk ur e ho 24p-en fogja alszer
pappá szentclni Irén. testvérunket"-Ket hettel késobb, tehát 
nao-vszorJbaton 1G.tn·l~tk feJ. a dirtkonátust: Irén, Bernardin, FE-t-J•' .!. t .. 

rerccj KOlos f's Pr~cif1l-~ tostvt.rek.S?.iVW1k oszinte orbm.év.el 
kis 6 r juk lépb:;l~~st .. Lellntnk imába bsszcfor•rva csak azt kéri 
~\ jósácos Istcntöl,hor,y acljon ll(,l(ik orokke iz:::ö, buzgo apos
toli S?,ÍVCte" 

· Szivhol í3P8-tuJ.:jJul:.l: JuTestvereinknel~- TJgy van· ossze forr 
lelknnk az imd.Js.;::. tL~zc::H.:n s h;3.. r.ülldl~~:,a.Jj~or e napon kerni 
fogju}~ 8. ker:ycl <~.': ~~utÍéJC:·t, lLot;Y .J.d·J:}. 1 ~<_; \Jnoknek a perse
vcr~:.n cL.;. saJ.utifcJ•:,.t, lcr;~ff..;nek i;·:::u:~i fr=.-:.:1c1s~,ánus barátok~ 

Pax~ 



U Z E lJ E T E K • 

Szombathely. Kétségkivtil m.agas, dc homályos eszméikct 
jobb mcgvilágitásban szerctnok látni. A szlovcnszkökkal va-. 
ló érintkezést lehetetlennek tartjuk. Azut.án, hogyan gon
doljak K .. Testvérek az egyesulést az "Ifjuság zászlajaalattui 
Fi volna az a kbzös :mod, ·amellyel rr·e["J nd.i tl•1. tP.öl-: ~ kozös 
munkát? Hogyan kellene " szorosa.bb tc:stvuri köteJékt-e vo:rt-
ni a három provincia ifJuság·.::.t a z ir·odnlmi r-·unkálkodrs · 
kapcsán"~ Szcrctn6nk tcLL(;t tudni a ne et tcstvePclr sz5-
vetségérol is. Egyszöval adui.:r, h.iP~ tiszt~ v ll{t.gos kP.-pe l 
ne::r. a.lkotunlc magunknak ez id.e<.:.lis tervrol, nem tud.!nk va
lora valthatJuk-e majd a belénk vetett rcmenyiíket. Eniatt 
részleges tudösi tas után tudunk csak hatá.r·o:,Jott vf1l.:u;;zt 
~dnil Tilrelmetlenu.l vá~Juk terP~•t u. felclr:t.-.~t!· ridvü?.01-
jkk ~z bsszes Testvurck~L~ 

VaJlla.hunytj.d. ~h~Y tuss:6Li1'· levcllin!·~ct f:c,r~kapt;tJ:.D\) t.: he
lyen is köszenetet ~·ondun}~ jó i.'it'esLvcJ•ejn1~nck, e,l~i:~. sulyos 
viszonyaik e llen(~ re is naf.:,.v s:Mm•ü mnDkávn.l 1 ep tE:.'·~ m.-:;r~ ~-in
,:ct :aa lcozvlt J,UJ1k1.1injan vn.l,_tmi V;-t.lto7.1·nt~is t:.tl"ilh9.tö,~.:-:: 
t . ·._ . ]r··· . l .. - - ~- ·l t. > ,·. ·• L. L ' . ' ... "'. l r " ' ... '': .-. . - . e;c.L1n~ \.CA.l u.b.U.buu 01 "e:-Jn • Cr·,yt.n • ..~ 1-- . - < .• ~.~ •• nr. .• 1~ s.,l-
:rotGt~.mk 0s h.n·úi::-~'i·i·;ll;)h. wei':S/.l.J :·il·clii.L:J;ut. 
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