




SZELLEMI ÉS LE.L.Kt ~LET 
. ! SZEBTKERESZ TUT FÖLA.LLIT!S,J.. JOGI S~DlPolrrBOL; 

·A·az. ke~esztutak fölállitá~a meg.lldáaa, a Szenföld
körül szerzett; érdemeiért Rendünknek van fönntaJttva.. E pri
vilégiunra, kivé.ltságra vo1iatkozó elsb documentum, jog:to~r.ás 
a Bucsuk ~yét Intéz6 Kongregációnak 1731-b61 való rendel,te, 
melyet késobb több pápai bulla is megertisitett. · 

·l~i vel az· uj. Egyházi Törvénykönyv negyedi~ kánonja ugy 
intézkedik, hogy a Ss•Sz.-t~l ádott éa az E. T.-ben visaza 
nem Tont kiváltságok továbbra is fönnmaradnak. Rendinknek a 
szentkereszt~tak fölállitás~ra vonatkozo kiváltsága· is lénye-
gé ben fönnmarad. · · 

Miben áll e kiváltság? 
.Abban, hogy rendünk Elüljtrói hivataluknál fogva állit

hatnak fel azentkeres·ztutatat, mind ~ rend, min4 pedig a vi
lágipapság tamplamaiban és_k.polnáiban; e~.utóbbi helJen ter
mészetesen csak az illet6-helyi Ordináriusnak ~rás~ adott 
engedélyével. Lássuk csak a rend Elüljároit eQenkint:.elsli
sorban is a Min. Glia, azután a l!in. Prov., t. Gua.rdi"áil és vi• 
káriu a Házfönök távollétében és mindkett6 távollétében a 
legidöaebb Discretus. Ami a hatalom tulajdons,gá.t illet1,azt 
nem csupán maguk gyakorolhatják, de át is ruházhatják. A l~in. 
Glia hatalmát átruháZhatj~ mind· rendi, mind pedig a rend.en 
kivülállo_papraJ még pedig ugy ia, ~ogy ezek eg,ea esetekbe~ 
aubdelesálhatnak, de e hatalom· ki_feJ.eletten oli helJelere van 
torlltosva, ahol ferencesek nincsenek vagy anová nehezen 
hivhatot. A l!in. Prov.-aok azint6n deiegálhatnak de csak a
lattvalö~t éa caak 1fJe8 esetekre~ ~a~on~ókép áelegálhat-
4ü: hata1-.tat .e. G-.Ni4Dok .61 Házf&lökök ~~-· . . 
.. · -~a.! ·a hat"-•-~t.nháa,qt .1ll•t1, •ta ~ll ·e-
ge~l, ·ug_ ... n• le'léi'Iti&tQ, alnt lf~tati•r ..•• ·~· c.
JalNe\b~.-~.u.t.:a..ott pq./!t.bát •- . .u •""eup•~•: .· · 
eltkl'l íut6D ...; • · 'l'óYi~'bl.~ h., • )fiD. G l~• · ~-·~ ... _iter-
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jed az egész földre; a Provinciálisé ~rovinciája területére, 
a Guardiáné, Házfönöké csupán. konventJére. :R helyeken a Szent 
keresztutat fölállithatj~k a templomokban, nyiivános kápolnák 
ban, temet6kben és más nyilv·ános helyeke:n.; ép igy kolostorok, 
korházak és intézetek megfelel~ tis!3tessé~es helyein, sót ma
gé.noratóriumokban vagy házikápolnákban is, h~t privilégiLL"!'luk 
van arra, hogy bennük állandóan szentmisét lehessen mondan1.. 
Oly magánkápolnákban pedig, ahol nem szabad misé:·,ni_, tehát 
csak imára szolgálnak, továbbá IJi_agá.nszo"bÁ.khi.!1. ni n cs j Cl 6 t~ ~ . .;n., 
d .. _.l ... ""lö .. l." ·"'· k (.1" 1·er sztut +'W16.·1.;+.;.:.-.'...,q i-,_, ., .. -,i.-.-" 1 >-~ ll.i.'"'lA. e . J '-"r V J. na a L) Ll< .i.\. e .• .L U.._ ...,_L_..-- U(.• •J v • .L ·-• o' - -•J 1.J '· ~ ... 1J .J. -

ékh k - l .f' d l . , b "\ 'l •. - , t .• ' .. . . Szentsz ez el ... ol~ u HJ., m0_L~·' su a.oJ.cg.:J....:15. ... ,) rc:lt~u.1r.~-..-~ .ia> 
r.' k ~ · dn · "!' ,.. !! G >'\ ' ., ,· n.K' ,., 1 .,. ! n+ 1 o 2,., ~- ~n ':l ;: , ' i 1· ... ·• s~o O"'t a 1 ,l\'i.t.Ua ene .. a..L-~U ll:::t.:_, 82,u .• .., .... " t...-ut:l. ••·~ .. ~1 - .... o .t·· 

lyen hatalmat egyelore kilen~ év~e .. 
Mig az uj E. T. életbe léptet~se el.6tt r:- rcndfuJ.kö:r. ki-, 

vUlállók vagy a Szentszék, va.gy a 11inJ G·l5.s utján lm.phatna~~ 
r..a.ta.lmat 8.l1ra, hogy szentkeresztuta~~at álli thas!!ana.:: föl, ad
dig ma egyrészt az uj F. T., mL.s-;.'észt a S:?:ent szék P. l:, át·~. sa uj 
jogállapotot hozott be. Jfevezetesel). a 349. k1.:1on é:ate2.:m6"Jer.. 
a püspökök, a 239. káncn é1-atelnében pedig a biborof;ok !s állit 
hatnak föl szentkeresztut~1.kat~ Azonkivül a Szenszél~ Köv'3~.ei··· 
~ek és a missziók ElöljárJinak is ad ily ha"Ln.1'"Tla.t .. 

MindenekeJ őt t le kell szögeznünk.~ hog~.r a mi !'endürdmek.i 
a XIII., Leo által egyesitett 110rd.o Fr·atrum ~,~h:or:un"-nA.k/ nnm 
?edig egyb er.. a konventuálisolmak és ka. pue inuso!:.:nak/ van "or
ciinaria potestas"-a, rendes hatalma a szent:K.Jresztut fö~1.lli-
. , , . d , l t l , d l á"' t , t . , . . h l c:n~ara: 1n1n en mn.s 1a· a on csax e cg .J. , a r-.L1azo-r.t .l-a. ta o:!l 
s azért mind.ig az engedélyező kánon, vagy r·escriptun~ tartan· .. 
dó szem el5tt, mcrt különben nem csupán tilos, de egyban ér-
vénytelen is a szentkeresztut fölállitása, azaz a hozzáfüzött 
'bucs·.:.:~ nem nyerhetök el. 

lássuk csak, mennyiben 6rinti az uj jogállapot rendü~ 
pi'iVil6giumáte 

Az uj E. T. 239. kL~onjának VI. pontja értelmében a bi
borosok egyetlen áldása, a 349. ktnon 1. §-ának 1. pontja eze
rint a lfipöpökök tiDevez6sUk tudamAsui vételénél fogva, de 
máP az h'• iltal elGirt azertartlaával állithatnat f61 az
kereszt. akat. 

! biboroaok 61 pUapiSkGmek actott esen ha tal om azem61Jea 
~ivilta&g/prlTlleclua personalel 1 ~t ilyen aiara nem ruház-
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l1a.l6,amir: .. t \,;~t a 8. lloen:itentiaria egy 1919-ben hozzáintézett 
kérdés~e kifejtette. Vagyis gyakorlati szempontból véve a dol
got Majláth, vag~r Karácsonyi ppk. ur• az E. T. előiránából ki
folyólag személyesen állitha·t fel ugyan keres~;tutat, de hatal
mát papjaira. nem ruházhatja. A biborosok és püspökök ezen ki
váltsággal bárhol élhetnek, me~t nincs meghatározott helyre 
szoritva allll.&.k gyakorlása, de természeteBen oly magán kápol~ 
nákban, melyekben a szentmise bemutatása nincs megengedve, 
~~kik is tilos a szentkcresztut fölállitása. 

~4i az apostoli Szcntnzék követeit illeti ezek is kap
t:ak a r.zeP~kel.,eszt~lt fölállítására hatalmat, meiyet müködé~ük 
területén bárhol gya!.::orolhatnak, sőt mi több e hatalmat más 
papokra is átruházhatják, de ezek egyrészt nem subdelegálhat
nak, másrészt pedig hatalmukkal nem élhetnek azon helységben, 
ahol a mi Rend~~knek háza van. 

'l'ovábbr .. a pápa azon megyéspüspököknek, akiknek egyház
negyéje területén ferencesek nincsenek, engedélyezi a szent
keresztutak fölállítását, s ezek hatalmukat papjaikra is átru
há7, ~.tják 11 sub poena nullitatis" mindenegyes esetben irásba
l:: leg. 

A Congregatio de Propaganda Fide is ad a missziók elöl-
j~róinak is hatalmat a szentkeresztut fölállítására, még pedig 
m..lnden r;legszori tá~ nélkül ott is, ahol P..endúnk: meg van tele
p5. tve. Séit 1871-ben a kapucinusok is kaptak engedélyt arra. 
hogy templc:r.t.ikba.n szentkeresztutal .. at álli thassa~:ak föl. 

Végeredményben les~ögezhetjük, hogy rendünknek a szent
keresztuc~k fölállitására vonatkozo privilégiumát a mai jog
rend néni teki11tetben ugyan megnyirbálja, de lényegében vál
tozatlanul hc.r;yja. Ami változtatás történt, annak csak örül
het~~k, ~ert a szentkeresztut általános elterjedésér61 tanus
kodik, malyértpedig oseink,a szentéletü ferences atyák annyit 
buzgőlkodtak. A Szentszék ugyanis engedményeivel azt akarja 
elérni, hogy ne legyen tsmplom és szenthely a világon, ahol a 
szentkeresztut ne volna fölállitva, ahol a kegye~ek eme gaz
dag forrása ne bugyugna. 

Források: Acta Ordinia.l892, 1912,1919 etb.;Havi Közlön7 
6Yfoljamai.;Schüch:Pastoralis.; Piat;Ver.moerach; Antonianua: 
1926. paa.,49./Kurtschei4/. 

Yajdahunyad. fr-. Antal. 



.l SKO'l'IZl!US UJJAÉLEDEsi, 

P. Partheni us 1~~lnge s O. F. 1~·. 
/4. folyt./ 

Ez különöaen az 6 Kriaztus és Megváltáatanáról áll, 
melyben Scotus-ellenel állitása szerint- egy laposabb, felüle
tesebb, misztikus mélységet nélkülözö felfogást tanusított, 
~s legtöbbnyil~e kudarcot is vallo~t. Ha ö a~t L0j l~getl, llogy 
de potentia a"'usoluta, ve.,:yi~ egy mán világrendben pusr:t&n "'gy 
angyal, vagy embel' is a világ összes vétkeiért .lstej1t telje·~ 
sen kiengesztelő vezeklést végezhetett volna,ugy valoban ná
la az Isten igazságossága ~övidséget látszik szenvedni, ami 
ped.ig épen nem áll • .E~~~~2lszenh.:-n ~;-~~:".3.2,5 .. '1 az ó jesága annál 
tisztább fényben ragyog, amint Scotus is határozottan kijelen
ti:" l!inthogy a.z embert más módon is meg lehetett volna vál
tani, azonban Krisztus saját akaratáboi kifolyólag ily módon 
váltotta meg ~t, mi iránta nagyon is lekötelezettek vagyurU{, 
még pedig ugy, mintha szülcségképen és semmi más módon meg nem 
válthatott volna. !'Iként én hiszem, ezt fókópen azért tette 1 

hogy bennünket irántavaló szeretetre gyulasszon és mert azt 
akarta, hogy az ember Isten iránt a legnagyobb hálára legyJn 
kényszerítve.-" Hasolóképen áll a dolog a Krisztuntanban is. 
Itt olvassuk a Doctor SubtilisaáJ. azoJ~a.t a tételeket, meJ.-':r_;:k 
egészen kegyeletlenül látszane): hRngzani, ~int pl.: hogy 
Krisztus a hyposte.tica ur.io aj~:ojtta még ner.-L volt bünt·~le!l) a 
boldogi tó szemléletnek és az I~•·',oll boldogi r. . .; élvezésének~ \·.:.a 
örvendett, hanem csak egy külbnds kegyelem követkt3ztébPn~ 
vagy, hogy az ő teste, mint mi.ndoü emberi test rothatag volt, 
hogy O végelgyengülésben halt Yol:!'la ml3g, ha. ternószetes ha
lál lett volna alrendelve szár.1ára.stb. Scotus épen Krisztus 
igaz emberségének dogmáját vette egész komolyan; mellette a
zonban szivesen kész arra, hogy ezen emberségnek tulajdonit
Bon minden , a Megváltás céljával összeegyeztethetó ter.mé
azetteletti kegyelmet 6s elönyt, részben maeasabbakat, mint 
az. !am4a. Izenkivül világosan kimondja:" In commendanao 
Chriatum malo excedere, quam deticere a laude sibi debita,ai 
proptv i&noran~iam oporta&t in alte:r\Dil incidere." Látjuk, 
ail7 t'Yol 'll al eltibbit81, hogy ha csak dogmatikailag meg-
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engedhet5, hogy a kereszt6ny jámborságtol az illend6 alapot 
megvonja. Nem mondunk talán so~at azzal sem,,hog7 6pen a ako
tiszta Kriaztustan az,mely az Udv6zit6t emberileg kBzelebb hoz 
va hozzánk, riter.mettebb alap az egyház iltal ol7 igcnajtnlott 
6a oly áldAtsal teljes Jézua Szentaáges Szive ti88telet6nek, 
miDt a thomizmus f me ly ink, bb az isteni t emelve ld Kriaztua
banl az emberit talán nagyon elhomályositja. Azaskotiazta tani 
tás, h.ogy a meg~rzentelt> ke~yelem·:~·azonos a szeretet isteni er6-
nyével, erkölcsi és aszket1kus célból is sokl~l érthet5b~lmint 
a thomista.- Eegje~yze nd:ö 1 hoe:y a s:zép és bizonyára valOd.i " 
Dc pFim.r. princl~i.o ~r~ckcz~~~ m~ly mély.s~emléll5dt5 m~don·tár
gyal Isten tu.la.Jdonsag1rólt_r:nád4ág formáJában van meg1rva. 
Ezekke_._ a szavakkal ke zci<Sa.ik: 11Primum rerum principium mihi 
ea creder7~ sapere ac proferre concedat, quae ipsius placeaat 
majes-tati e.t ad ejus· contemplationem elevent mentes nostras." 

IV.Záradékul még ezt a rövid kérdést : Gyakorlatilag ke
resztülvihető-e a skotizmus ujjáéledése? Azt hisszük, igennel 
szabad felelnili1k. A jelek nem kedvezőtlenek. A XX. sz. első 
~vtizcdében talán többet tettek Scotus érdekében, mint az el
mult 19-ben. Említettük fönntebb P. Deodat, P. Marián és sa
ját idézatt munkánkat, egy cikkelyekből állo sorrendet, mely 
a fraancia kapucinusok által kiadot t:". Etudes franciscaines"
ben találhato. A "Franzis:.~~nische Studien" a magáét is bizo
nyára közzé fogja tenni. Ehhez sorakoznak még más, szintén 
frRnciskánusok, ktilönösen a kapucinusok által szerkesztett 
fo,yóiratok, mint a spanyol "Estudios Franciskanos", a Firen
zeben megjeleno, az ismert P. Gemelli Agoston O.F .1:~. "Revista 
di filosofia neoscolastica". A franciskánus rendben, melynek 
becsületbeli dolga, hogy nagy tanitoit paizsra emelje, álta
lában a Scotus iránti lelkesedés uralkodik; nincs is hiány a 
ráter.mett 1 skolasztikusan iskolázott erök körül. A francisk~
nus renden kivül is vannak Scotusnak barátai, akik ujakat is 
tudnának könnyen nyerni. A skotisztikáröl azóta történt köz
zétételeket általában jonéven vették. A különböző, eddig sok
szor hamisan felfogott, értelmezett pontjait a akotiszta tan
nak már behatobban megvizsgálták és igensok téves véleményt 
kiigazitottak. Tekintélyes és befolyásos irók, mint pl. Har
nack Adolf, Wulf ~óric ezekr61 & kiigazításokról tudomást vet
tek és ugyanezeknek alapján & saját korábbi felfogásukat m~g-
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javitott&k. A akotisztika tanulminyozásit jelenleg buzg6n á
polják katolikus kéSrökben is mindig több tetszést arat; az u·· 
többi években több skolasztikus müveit ujból kiadták, a máso
dik kiacl4.a is el6készületben van. Mindez bizonnyal a akatizmus 
nak il javára fog válni. A franciskánusok maguknak tulajdonit
hatják a hibáti ha egész mostanájg kevésbbé ig;~_; történt a 4o
log; ugyanis e hanyagolták nem ritkán a skolas~tikua tanulmá
nyokat általában, vagy még inkább a akotiszta tanulmányokat_, 
vagy nem volt elég bátorságuk, hogy aikraszálljanak régi ren
di iskolájukért és tiszteletreméltD hagyományukért. A skotL.
mus felvirágozására " Sürgősen kivánatos volna, hogy quarach
chi atyák a Doctor Subtilis és Mariánus müveinek kiadását mi
nél el5bb rendezzék 11 -/P Hubert Klug 286./ 

Ahol er6s akarat van, ott a szükséges eszkozHket ia meg
lehet találnil 

Vége. fr. Tibor. 

Kim ODA ILLETÉKES l:AGY.ARÁZNI A SZEriT IRÁST? 

Jelige: En kérem ez ~ty~t és ~~ vigas~ta.lut ad nektek. 
/Ft. 28, 20/. 

A felelet erre u következ6:Egyedül a római katalikus A
nyaszentegyház. 'l1ehát nem ki-ki saját maga, ahogy azt "Vallják 
a protestáns felekezetek és bibliás szekták. 

A Biblia a népek könyve. Minden embernek belőle kell me
ritenie azon életszabályokat, melyek biztositják a végcélt. A 
Bibliában meg van mind az, mire az embernek végcélja felé valo 
törekvéséban szüksége van. Szövege isteni eredetü, mivel egyes 
emberek bizonyos korban isteni sugalmazásra írták; azért abból 
sem kivenni, sem ahhoz hozzáadni nem lehet semmit a nélkül, 
hogy annak isteni jellegén csorba ne essék. Mivel a Biblia a~. 
Iatent61 ered,az6rt szent. Rendeltetésében ia azent, mert ben
ne az Isten akarata van kifejezve. A Bibliában kife.jazett is
teni akarat as emberre n6zve törvényertivel bir. Az6rt a Bib
lia n•c a ak a n6pek könyve, hanem tön6n)'könyve i a. 

l~ világosabb, mint az, hogy ha az Isten az embernek 



t6rv6nyt adott, akkor magyar6z6król ia gondoskodott, akik 
as egyes r6azleteknek olyan 6rtelmet adjanak, mel7 az isteni 
aiarattal megeg7ez6: .• Ez nagyon természetes. 

Hinden rendezett államnak meg van a maga törvénykönyve, 
de az egyes törvénJazakaazok mellett vérehajtási utasit4sokat 
is azoktak közrebocsájtani, mely megkönnyiti a tisztviselök 
munkáját. A törvénykönyv szellemének véde~ére szervezték a 
biróságoka t. 

Ugyanis mi lenne a legjobban megszerkesztett törvény• 
könyvnek paragrafusaiból, ha mindenkinek joga volna a maga 
egyéni érdekei szerint magyarázni azokat? Sem a ter.mészeti, 
sem az isteni jog az emberek között nem érvényesülne, de nem 
ia 6rvénfesülhetne. Az embergyilkos, fosztogató nyugodtan 
zsarolhatná felebarátját, mert ártatlanságának tudatában sen
kisem vállalkozhatnék megbüntetésére. Ahány fej, annyi véle
mény alakulna ki mellette. Tehát embePileg is elgondolva, le
hetetlen egy törvény-könyvet közprédára bocsájtani, mert az 
önzés, a kapzsiság föltétlenül azéttepne. 

Uig,a különböző államok törvénykönyveinek vannak hiva
talos magyarázói, addig csak az Isten törvénykönyvének, a 
Bibliának ne volna? Ez homlokegyenest ellenkeznék az isteni 
bölcseséggel. Az Ur Isten önmagával összeütközésbe nem jöhet 
és n~ is jön, mert az Ur Jézus szintén hagyott maga helyett 
ilyen törvénymagyarázó szervet és ez az Egyház. 

Jé&us mielőtt eltávozott volna földr61 apostolait biz
ta meg evangéliumának hirdetésével s nem is a ?2 tanítvány
nak, annál kevésbbé a többi követbnek mondotta:" Elmenvén ta
nitsatok minden nemzetet, megkeresztelvén 6ket az Atyának, Fi
unak és Szentléleknek nevében, tanitván megtartani mindatt, 
andket parancsoltam nektek. 11/}:rt. 28, 18-19., .]Ilk. 16,15./. 
Az üdvösség és kegyelem szerzője tanit, kegyelemeszközeit át
adja apostolainak, és tölük azt kivánja, hogy elfogadják azo
kat. 

Aki tanit, annak tudnia és ismernie kell a rábízott i
gazságokat, s viszont a megbízónak is gondoskodnia kellett 
arról, hogy azok el ne homályosadjanak 6a feledéabe ae men
jenek. Est kétségbe senkisem vonhatja. A Szentiráa alapján 
maradva ~inden kétségünket eloszlatja az. Mát., aki igy ir 
err61 a ránk nézve nagyon fontos eaeményr61, mid6n Jézus el-
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hagyni készült a földet, igy szölt ta.nitván~ihoz:" Én kérem 
az Atyát és más vigasztalót ad ne~tek, hogy or~kké.veletek 
maradjon, az igazság lelkét, az t1teket megtan1t m1ndenre, é3 
eszetekbe juttat mindent, amiket mondottam nektek. ]me, én 
veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.",!Mt.28,20./ 

Akár.milyen hizelg6 is a bibliamagyarázó eim és elnevezés 
dc a Szentirást folyton elő~áncigáló szekretáriáLu.:;oknak le 
kell mondaniok a!'r61 a tudatr61, hogy a Szentlélek nP.kik is 
közvetlenül közvetít winden hitbeli kétely alkalma-val, oket 
is oktatja. E l.:e[;yel..cm csak az apo~tolo~nak és s:~~ Pét~r utó
dán.'lk ada t~tt. 

Végzetes hibát köv~tnek e} tehát a szekták prófétái, mi 
kol~ a Szentirás magyarázatát protestáns minta sze r int minclen~· 
kinek megengedik. Lám, maga az Istern sem közvetlcnül szólt az 
eeye J embereknek, hanem csak ki vála3ztottc.i ál tal. Példa VC.ll 

rá, hogy még az apostolok Serri értették meg mindig a szentigé
ket. Krisztus, mikor tanitványait{l elvált "akl{or mc.~n~iitá 
elméj0:::et, hogy értsék az Irásokat." Hogy volna tehát elég a 
természetes ész érteltnezér.c 1 mikor az apostolok is csak ké-:;u
re, s aidcor is az isteni }1'ost.er közbcjöttéro é1•ti~~ rnog az !rá
soka t • Ugyane z en sza vak bár ki t me g győ zh e tn ek, ho gy mi ly e;".. a~ 
lapta.la.n pökhendiség a ha.nis próféták részér61 1 mikor nzt :Lt"" 
litják magukról, hogy csak ők ératelmezhetik he]_ycsen a Szent
irás szövegét. Rutherford adventir-ta biblia."'l~gyariz6 mondj~:: 
"most érkezett el aSzentirás: megértésének iJ.eje."/Hála a jó 
égnek, hogy egyszer valahára!??/. 

Ime egy példa arra, hogy mer~yire értik a Szentirá~ szö
vegét. 

Ussük csak föl azt a Bibliát s olvassuk el figyeL~csen 
szent Pál apostol a zsidókhoz irt levelének 11. fejezetéti 
Itt a hit átalakitb és fölmagasztosita erejéról sugalmazta a 
Szentlélek a szentirét.- A hit adott áldozatkészséget Ábel
nek, halál fölötti gyözelmet Hénoknak, vizözöntóli megszabadu
lást Noénak, engedelmességet az Isten törvényei iránt Ábra
hám, Izaiknak 6s Jákobnak, eröt Sárának, reményt a fáraók u
ralma aloll megszabadultara Jozsefnek, bátorlelküséget Móses
nak, Geaeonnat, Stmaonnak, Jeft6nek, Dávidnak, Stmuelnek atb • 

.A v•g•n ezzel fejezi be i'ejtegetését: 11 Es mindezek a hit bi
zonyalgt•telével igazaknak találtatván, nem nyerték el az ig6• 
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retet, mert az Isten mifel81Unk valami jobbat rendeltA hogy 
nálunk nélkül ne jussanak tökéletességre." Az "igéret ás a 

''valami jobb" itt a mennyországra vonatkozik, mint a követke
z5 23-ik versb61 kitünik. A teljes értelme a két versszaknak 
hogy az emlitett szent férfiak, ami igértetett t. i. a manny
országotazért nem nyerték még el életök befejeztével, mert 
Isten ugy rendelte, hogy ~a fönséges igéret csak kés6bb kö
vetkezzék be t. i. Krisztus mennybemenctelével. Ekkor nyitot
ta mez.ugyanis az igazak elottamennyország kapuját. 

Es most fHlteszcw a k6rdést: 
A fejezetnek hlelyik szavibol lehet kikövetkeztetni, 

hogy a szent Pál el!llitette szavak, "helyzete nem mennyei, ·ha
nem földi lesz"? Honnan olvasható ki, hogy e "hithü férfiak 
néhány esztendőn belül visszatérnek a földre?" 

Miböl lehet azt következtetni, hogy a mennyország és . 
az örökélet itt a földön fog megvalósulni, mi utal arra, hogy 
politikai egyesülés lesz Isten országa? És mégis mindezen i
gazságok e fejezetből lettek megállapítva. 

Lássunk még egy másik példát! 
J .F .Rutherford: "lvaért van nyomoruság a világon?" cimü 

könyvében a lélekról ezt írja:" A papság azt mondja, hogy a 
lélek az ember isteni része, amely nem halhat meg. Azonban 
ennek bizonyitására nem idézik a Bibliát. A Szentirás, mint 
lényt, mint lélek~o teremtményt határozza meg a lelket.-"És 
formálta vala az Ur Isten az embert a földnek porából és le
hellte vala az o orrába az életnek lehelletét. Igy lon az em
ber élő lélekké."/I.Hozes 2,7./ 

"El kell ismerni .. irja tovább- hogy a földnek a pora, 
melyből Isten az embert for.málta élet vagy öntudatosság nál
küli volt. A leho.llet, melyet az orrába lehe ll t, szintén nem 
volt öntudatos. Azonban, mikor Jehova a földnek elemeib61 
megalkotta a testet,és azután ezzel egyesitette a lehelletet, 
melyct élőlények lehellnek, kezdetét vette a lélek. Ez hoz
ta müködésbe a gépezetet és egy éló, érz6 lény, lélek volt 
az eredmény. A l é l e k és l é n y szavak egyértelmüek." 

Ebbtil levonja a következtetést:~inden teremtés, amely 
lélekzik , lélek. Egyetlen teremtménynek sincs lelke. ~inden 
állat lélek. A lélek meghatározása tehát: minden ter~tée, a
mely lélekzik, amelynek látó, szagló stb. érzéke va.n, .és eze-
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ket haam6.lje .. - lélek. Az anbex- lélek. Az embernek nincs lelke. 
Példiul azt mondjuk: az embernek van tehene, de nem mondjuk, 
hogy az ember· tehén. Az ember lélek, az embernek nincs lelke." 

Ezzel szemben minden kereszt6nrnek közös, egyöntetü föl
fogása az, hogy az emberi lélek szellemi valóság, melynek ter
mészetes kiruházásához tartozik a halhatatlanság. A halál te
hát csak a te stet rombolja szét, a test és lélek lcapcsát sza
ki. t ja meg, de a lélek tovább él egy egész örökkévalóságon át~~ 

"':T l .. .• - l 1 1 l"' .f 1 " , .• va ~JtJan r~1egaJ. a~1, el!l Jel"3 esze t: 1:ta J..O.~"""'"".l:~ m.~r·eszbegen 0.s 
""h.... .... :~ ..... g :~- ....... "l , ~ 1... ~i- ,.. n1· . . l-~ l"'nre!:: ,..J.. ~n'="" ,-,l,.. ·r··· r-:·n ~.;n rOSSZ.~..:..l.;)Z~;;i!h.A..JG en(\ ilVéc.yU..:. J . ...;.~~c.., v!t ;,;f;l,.t -~-~ '-'-'· • .. u.JI.t, ,_YJ.J.t:;.r. -~~~-'-'··-.:· ..... , ~ , , . l + b' .. k . . . l ' ' -, • • , -. 

maga~. es meg1s a eg0zcn ... e o szovege me[nc.Zi..l.Cl"t,;~Sc.V:L .. fJl'JDa.t·· 
. t' t . . .. ··11' l' ~H.,l. Ja evu ra v1nn1 ti. na1y, egyszeru e Ke {2"i:, .. ii ..__l::' l·.::.., !.l.e7ezc .. 
t "tt ,,. .. 0 •• t r 0 " ., l J..' l' .• '1 esen ~z 1 szercp~o UJO~ove seg1 resze so Ke_e~K~~esenP~, 
se alakjá.nál. sem pedig célj~í.nál fogva nem B.1.ka1m.e.s ar1?3. a sze
repre, melyre Luther,. az egy:1ázi i;?kintélJr sul;Ttö ko.rjt~bol 
föl. akarván szabadulni, szánta, h~gy hitsz'J:)á.lit }i:épez:~on, 

h , h' .J- .... .. , • vagy, ogy ~ft. Cf!;/. az~.v ..i.~:.:ne~sen erao~11. .. 
A Biblia e~edete és readeltetóse i~ncr~t~s a tilPténelem 

el<5tt • .Az öskereszté:!lyek .is csak ugy go:nJ.olkoztaL ~- JibJ.iártl 
mint mi, és arra nézve, hogy hor;ya."1 keJJ a~ :ig~sr.t ~- :r-~~;:~_sttJJ.,. 
ag igaz egyilázat a szektátöJ megkülönböztetni. hat.ározútt St;d.bá
lvuk volt .. 
" Tertullián lgy it~: ''~Iogy mi t t,:tn5.toJ..:: tb. ic az u.postolck s 

hogy mit nyilatkoztatotL ki Kris~tus, ap~aes~~iptio~a atalok, 
nem máskép ke ll mcgtul!ni, hane:n azoktól az egyházakteJ, m~lye
l:et az e.postoJ.ok rr.a~uJ< alapitotta!~, tanitvt:11 J.ekik p~s~int ~
l6sz6va1, részint irásba21 azutá.n. Fa ped:.g e~ igy ,_~e.r., nyil
vánvaló, _hogy mindea emez egyhaza1>:: hi-!":3vel Degeg~rez0 tc.n, j_
gaz tan. ';/De praescriptio!libus c .. 21./E sze Pint Kriczt:J.s ta.
nitását az ősegyház meggy5zédésa értelm6bcn az c.po~to:I cg~y, 
házaknál kell keresnünk vagyis a római ka-tolil.o:us anyc.szen tegy
házban. 

Irenaeus szerint: '' Amiért is az egyházban s:;É:kelo püs
pökökre kell hallgatni, azokra, kikben az apostoli utódlás 
megtalálbat6; ellenben a t6bbit, kik az utódlás híján vannak, 
b'~it is mondjanak magukról, gyanus szemmel kell nézni, mint 
a féle haeretikusokat";/Adversus haereses. I.4.c.28./ 

M4r pedig a romai katoliku& egyházban az apostoli utod
lAs megszakitás nélküli, a most 616 XI. Pius pápától vissza-



menGleg egészen szent Péter apoatolig,kit Kriaztus az a •11· 
bizinak lithato fej6v6 t-enc1elt,6a tanitás4.nal: 8r,v6. 

A hitujitóknak egyik csábitó trázisuk az, hogy t.i. mi
i6n az egy,házi tekintély helyébe a Bibliát illitjlk, nem tesz 
nek egyebet, minthogy az Isten igéjét állitjá,az emberi tekin 
t6lf f6lé. Csakhogy ez állitás nem más, mdnt ügyes Ugyvédi • 
fog4s. líert a Bibliáról, mint könyvr61 és nem eg7BzerUen, · 
mint Isten igéjér61, és a tanit6egyházr61, min Krisztus ren
delte tekintélyr51 kellene beszélni~k és nemmint puszta em 
beri tekintélyro+• 

Isten a maga tanát nem közli közvetlenül az egyes am
berekkel, ez volna egyszerüen az Isten tiszta igéje, hanem 
az Isten igéje mint i r o t t ige foglaltatik a Bibliában, 
tehát egy könyvben, egy emberi írott ter.mékben, amely könyv
r51 miel56t belole az Isten tiszta igéjét olvashatn6k, tud
nunk kell: melyik foglalja magában az Isten irott igéjét és 
tudnunk kell, vajjon ez a bizonyos nyomtatott könyv nincs-e 
meghamisitva,elrontva? · 

Pia fraus, amolyan ügyvédi fogás az, mid6n azt mondják 
a bibliás felekezetek, hogy mi az Isten igéjét emberi tekin
télynek akarjuk alávetni, mivel a Bibliát az Egyház tanit6 
tekintélyétől tesszük függ6vé. l~i ezt nem tesszük. Mi nem az 
Istennek igéjét vetjük alá az embernek, hanem a Bibliát, ezt 
a hamisitásnak kitett kéziratot, vagy nyomtatványt bizzuk az 
arra rendelt tekintélyre és a Biblia szükséges magyarázatá
nál is ezt a tanitó tekintélyt nem az Isten igéje fölé, ha
nem a téveteg emberi ész, a csalódásra hajló emberi magyará
zat fölé emeljük, hogy:. valób8Jil meg6riztessék tisztán és hami
sítatlanul az Isten igéje. 

A hiveknek tehát a Szentirást, mint nyomtatványt, az 
illetékes egyházi tanit6 tekintély kezéb61 kell fogadniok, 
mert különben a Szentirás neve alatt minden imposztor akár
milyen hamisítvánnyal becsaphatja őket. Ebb61 világos, hogy 
a Szentirás, ez a legszentebb könyv, nem szalgálhat prédául 
a téveteg emberi észnek és az emberi kevélység rosszhiszemü 
hallatlan kevélységének saját maga és mások megtévesst6sére. 
Hanem igenis az egyedüli, illetékes magyartzója a Szentirás
nak a római katolikus anyaszentegyház, amelynek Krisztua meg• 
igérte az igazság lelkét./Ut.28,20./ 
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Forrásmunkák:Dr.Nyisztor z.:A baptiaták és adventisták. 
Dr.Dudek J.:A magyar baptiaták szarvezete és hitvallomáaa. 
Dr.P.Baroa Fortunát:Mi az igazság? 
Egy fe~ences áldozópap:Levelek egy ujhitühöz. 
J.F.Rutherford adventista:Miért van nyomoruság a világon? 

Vajdahunyad. P. Lajos. 
i. 

A FERENCES S7,ERAFIZl!US LETKERETEI. 
!stem a szeretet, vagymint szienai szent Katalin mond

ja:" Az Isten szeretettöl foPrö joság."Jézus életének történe
te is nem más, mint a_szeretet története,Elt és szeretett.A 
szeretet az Isten mágnesvasa,mely a nehézségi ero ellenállhat
lanságával vonza magához az emberi lelke~~et.Abyssus abyssum 
invocatiKét mélység az Isten és az emberi sziv,melyet betölts 
egybeforraszt a szeretet. S mégis mily sokszor felhökbe burkol
va áll ismeretlenségében a lelkek e napja a szeretet,a mai kor 
fogalomcsonkitásának és visszaélésének e nemes tárgya.Igy lesz 
igazzá, hogy a szeretet ma már csak sirokra kottázott,de han
gokba sohsem trillázv,nesztelen zene.S igy törpül az csupán a 
rózsa fogalmává koru..llk felfogásában,:mely alatt csak egy szepsé
ges,édes,bodito illatu virágszir.mot,de nem möGötte az örök ér
tékekért minden földi szépséget odadobni tudo,szivcket oltárrá 
alakitani képes,nagy,nemes erőt látna.k,melyben megemésztödnek 
vonza)mak,vágyak s földi ideálok.Pedig a társadalmi életkér
dést csak az igazságosság és szerctet többlete és fokozása 
oldhatja meg.S épen itt látunk egy vigasztalu jelenséget is , 
abban a tudatban,mely korunknak a miszticizmus fele valo von
'"'"'ua.~""bg, e .res.&. ti byv:~erci t, !l ~~i:lc~~ o~E;. épe:1 .;;.~, er:~ ber i ség 
maga is vágyik ki ebből a korszülte,el!lbereka.lkotta rideg,kö
zönbös és szeratetlen világboi valami mel~gebb, veröfenyesebb, 
Auckland-táji légkörbe. Van tehát koPunJ~nak érzéke a rozsával 
koszoruzott és rozshiborba öltHzött,Isten Szivebbl kijövb és 
szeráfi szArnyakat viseló, Assisi Atyánk lelekében lobogo for
r~ szeretettüzek iránt,melyet most mi épen n~~jtandok vngywllc~ 
111: ferencesség a Jézui Krisztus iránt valő szeretetnek a val
lása."/P.Scbneiderwirth/Lényege tehát az a szerafizmus, mely 
nevelóje & tökéleten boldogságnak,eltetöje a Duns Scot-i vo• 
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-
luntárizmusnak,mmL\ája a Szeráfi Atya SZive mélyéb~l· élő s 
tá-plálkozo ferences sziveknek,s tápláluja ezt a ~ózsagyönyö-
rös szeretet élvezését sóvárgó emberi lelkeknek. 

Rózsaillat - szerctettüz szerafizmusa lobogj a.szivünk-
be! Első~orb~n is ami hit~kbe.,JA.gyermekel:nek,é~ ~ok em-
ber~nek a. h1te 1gazán csak a foldraJZl elhelyézkedesukon mu
lik.Vajjon jutalmat nyernek-e azért,hogy Rumában és nem?. ek
kában születtek?-r:zek nousseau szavai,melyel:: nemcsak az elmult, 
de erre a komfortos xx.szál:adra is érvényes~!~.r.-it jelentenek'i 
1-ife j e zik l:or~unk lelkületének siló.nyság,á t, tartalomnélkülisé-
g ét az azt illeto legfontosalít kérdosében l:pen a hitre vonat
koz~lag, ts neiJltörbdömségét ,gondola tszegénységé t, ame~1nyiben 
az észokoktvl, ta.lán inkább a bizon~r itásoktúl, a meggyőződés 
kötele~ó hangjátlJl a leemélyebben irtózik.A hitetlenség sötét 
al6.pokon !1CEativ er·ed.mónyek~·~el dolgoz(; :mnnkásaival más uton 
találkozur~. Akik a hitnek,julehet kevésbbé helyes utját jár~ 
j~H:,azokhoz szul szevunk.E" &ondolat és érzésrokonság meleg 
kapcsolata r~v~n. 

11 Vaty kövessétek,amit dicsértck,vagy ha nem kóvctitek, 
ne dics6rjétek.7Crysost,/Ahit életet és töb~ szaretetet köve
te1ft ;~z eg?háztc~rt€cnel3m tfinusá(;a,hogy a bölcsel1~ed0:t szapo
rultával mindinkább meghidegült a világ s elvesztette hitét 
a.z Isten szeretetében.Fedig Isten sza.va.i az 0 Szivéb(·l jön
ne!: s szivvel kell azokat hallgatLi.Lehat rula szo,melyik ér 
többet:hit vagy a tudás,tle az bizo_ ... yc·s,hogy a tudm:1ány ,mely 
tlt•1té- hit nélkL!l szükC.:!<.öJi:~,:·pen ugy oktalans~~ • .~. ... ~nt 3. hit, 
mely vak és öntudatlaL.~~~L~~,sut kell is hit5t mindenkinek 
ald.b:LnO~éi.tnia az ész tö.rav·~:lyeiV·3l,d0 értst~l~ meg a hit fogal
mát.:·7e legyünk hivo hitetlenek,s ne legyenek cscle:;:edcteinl\: 
cáfolüi,hanem ~ldozatos,tettrckész,erbs,hiv~ lelkek bizonyi
tui • .Az 0mberek nemszeretne~·: gondol~o~1i, félnek a meggyuzvdés 
öntud!itát~l,mivel jJl tudjá~:,hogy gyávaság és bün nélkül le
!1ctetlcn annak ellonsz•3gúlnij::.lionnét e bajra orvosság? Ha 
me6hallgu.tjul~ az. örökkévalvság gondolatána~~ fclszvlitú.sát: 
Ti szt::retutszegó~1y, gyüloletvilúg fiai ide a maga.sságol~ba joj
jetek,honnét a nagy mindenst:gben mindcnütt jelenlevo hármas 
Istenség mély szivedobbanását hallhatjátok,l1ogy e sivverés é
dcsnégétól felmelegedjók kokemény szivetek,s ez a vénülu és 
Isten szeretetébcn hidegüle viiig.Igy gyulna~ ki a hősszere-
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tettlánghev6t61 a dalos azeretet uj betlehemi csillagai a szi
vek kárpitján,s igy válik a hit elevenné,melynek gocpontja 
lesz mindenko~ a szeretet • 

. Amde a hi t élet, át élés ne lk. ül mi t sem ér. Innét a másik 
sz ukséglete korunknak: szerafizmust, v i talizmus t, izz o szeretet, 
eleven erőt beállitani az életünkbe,mely annak uj tavaszt, az 
embereknek pedig uj szivet,nagy celokért,örök eszményekért lel
kesedo lelkületet kölcsonö~.i!em tanokra, hanem életre van szuk
ségtink,melynek sulypontja a szer·eteire esik . .r. mai ember élete 
kígyokkal valö viaskodásokban merül ki ,melyre csak laokon ere
jével rendell:ezik.~:ondjá1c,hogy korunk nem szeret okoskodni, 
csak tapasztalni,-élni •. De milyen elet ez'!· ! i csal: élünk •• él
vezzük az életet s nem vesszuk észre,hogy kopunk,fogyunk,sü
lyedunk.Az ifjuság drága himpora, a lélek finom,habos selyme 
feslik,foszlik,halványul,s az élet mély érzései lassankint el
laposod.nak,mert:non est,qui cogitet cordc:-nincs a.ki a s'ziv 
aeolhárféján eljátsza a lélek örökJ·éva lús~.gt.ba átcsengő elet 
.iiadalmas himnuszai t .Pe d iP' r.ti is csak. ~le tet hirdetunk. CsaJr
llogy !l. tobb életet ·a több szerctct ~J.apján,mely egyod'Jl képes 
1:-tina.e:r.. Ista:n-távolsáeot Isten-i':özelség~é átv{•.ltoztatni,~cly e
~yedtil tes~-:i gazd~ggá lel!~iinl: világát,mint gyönyör-tten mondja, 
Chateaubri?.nd:uzl jv Isten rz emberi c.~let sivatagjában a szere
tet üdité ·forrását fakasztotta fel. ·· .. 1. kr1sztusi élet tehát a 
szép egyéniség szá.r.iára életszlJ.l-::st-glet • .A X.\.sz.-beli krisztusi 
szép élet kulcsa redig az Isten-s?eretr:t J~oho~L'ba:r. forT'\"lVÓ. ed
Zldbtt 700 éves szerafizMus, lánr,oJc Istcn.-a.~~e.rás,~~z élet sze··~ 
gény és tarte]Jn~tla.n,;~;rt ~1incs be~n;E; erv é:s !nelegs0~,~~ szere
tet virágfe.l:'lszt-.· s a sá.r-~"01 is cs0d2.s széi1SfQ:eket ter-emt{5 6& 
a hl~lo világ fagyos,dcrmeszt·~ jégsivatc.~je.i l~c.zött is tii7csl:
lete"t lehel(: !!!clcg ··:~:·~. ·lata.Pedig az élethez a lev!"~~·.!l és ~ce~ 
nyé::re:-J. kivrJ. ezy b.J.r!:.aci:-:re, is S!!~Ü1'.:Sé~ VPn,az élet napSUf,aró.ra, 
a s~eretetre,'l'l,.eljT ~inc.er..t r:~lecp;é É's ?obo'!~.iv:l tesz.r:.ár az ele
tet an~yira rr~~aiVf €s szinte}e~~é ten~i:S eJ.csig~zott k~pzc
lettel,negro!:-:lott idcr:::ettel l:Et8~~f:t' tf'nni 2 té!.rs3.dalmat. 

Igei: szép haeon1ata. van Prohisztinak a vizr_.l vév€ a;; 6-
letűt i1lctole_j: 11 .c.::·~int a vizból is akko :r lesz fes1i to energia, 
ha forrl.., ~.az élet is it.;~~ van ... Iv.en, az élet is csa~: akkor tar 
taL:ta.s E:s t.letl.:tll:~s,ha a szer·etet h;s~i azt i:..z ... Yf~,forr\·,ró.~l.e
gycn teldtt az szeretcttcl tclj<H; é~ illat6.t~l tcrhes,g~n.:.ljC'In 
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ki sziVűnkben és melegitsen,s melegétól legyen béke és tavasz 
a fiSldön,tüzcs és verőfényes a lélek, énekes és szurszumkor-
dás az emberi sziv.Cherubos és szeráfos lelkek ismerik az élet 
fogalmát s ezek tudnak csak isteni életet istcniszépséggel,is
teni eróvel és értelemmel,tele sz0tlan bens6séggel s mégis be
szértes némasággal kialaki tani bnön életukbcn,mert a ferences 
szera.fizmus szitja bennük az örök élet tüzét az örök élet is
teni napja iránt. -

Kevés sz0,több értelem,még tobb bensbség szvlaltatja s 
valüsitja meg életünkben a szociális kérdések megoldásának 
nehéz problemáit.A hit világoss~ga elZ isteni szeretet tüzében 
sülyed el s naggyá teszi az es~ényi világ sugárözönében. az 
elet értelme nem lehet a hideg,íagyos világnézet megjelölése. 
A~ életet élni kell s nem tagadni,nitschei értelmc:ésben el
vesziteni.S rnindezekben pedig a nagyság nevelőereje a Ja~opo
ne testvéreket,szent Antalokat,Alk.sz.Pétereket nevelo feren~ 
ces szerafizmus elteto lüktetése,mert azon ember,ki igazán 
szeretni tud,lehet akármilyen,de egészen rossz lenni nem tud, 
mert a szeretet vezetője, világító fáklyája élete ösvényein. 
Igy már elnondhatjuk: 1~ranyat az a.ranyhoz,gyöngyöt a gyöngy 
mellé, ilyen lelkelere lehet drága isteni kegycl.mej:et bízni 1 

A szeráfi ifjuság emeltyüje legyen hát mind0nkor az a 
tuzes ferences szerafi~us, mely őt oly transzfor.mátorra a; 
lakitja, aki a világ ellentétes irányu áramenergitiit cgycr/~f/
irányu ára.:~l!lá, a jézusi katolicizmus duzzadó encrgiáju,nagy 
intenzitásu élteto,eleven erbivé változtatui - tudja ~s a~ar-. 
Ja! 

Igy higyj,igy élj, igy szeress! 

fr.Szilveszter. 
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11ÖRúiJETEK! 11 

~ nemzetek Apostola fölszólítja hiveit és rnindcn kor 
embereit:"Örüljetek az Urban mindenkor; ismét mondom örülje
tek/l./. Azonban ma nem kell éles szem ahhoz, hogy észreve
gyük, hogy nincs igaza korunknak. Feketének lá~ mindent. Le
opardi elkeseredésében odaki~ltjn. a vil~6nak: Old 1r.eg magad! 
/2./ Schopenhauer pedig nagy erővel hirdeti: az emberi élet 
a legszerencsétlel\ebb valami, ~ a világ nem eg:rébb pokoln:íl. 
/3./ }:findenesetre ezek tulzások, meghasonlott ember0k szóla
~ai, azonban tény az örömtelenség is. 

I~i az oka ennek? Hányan kutatták már ezt, hányan írtak 
róla!! végkövetkeztetés azonban korurJcat illetőleg csak ez 
lehet:a mult század szélső intellektualizmusa fölényessé, 
büszkévé s mindent lebecsülövé tette az emberi érteln~et,mely 
éreztette minden vonalon rossz hatásait; s megjött rá a re
akcio a naturalizmus. Ez sem á.llt meg, hanem fölgyujtotta a 
szenzualizmus tüzét és a hedonizmus eszméit igyekezett győ
zelemre vinni. ,Jött a nagy világégés, e:. háborui millioszár.l
ra bu.ld:antak föl a nyomortanyák, elkeseredés, harag vett erőt 
a lelkeken s jött nyomában" mint megtorlás a forracl:1lon·~,mely 
a szélső szoció.lizmus és korrrnunizrr.us gyümölcse. Azontan ha 
csak még ennyi volna, aklcor legalább nálunk }{önnyü lenne n.z 
öröm harcát mee:--~·.· :··i" hiszen tul vagyunk a forpacalr'lon is. 
A tény azonban az" nogy a fcrru.dalor:üg- jutfts föltetelezte a 
vallástulansúgot" a jo~ és nernos ir~nti érzés szint~ tclj~s 
l~iölésót. 

Telui t,ha örömöt akarur.!: adni kor,tlilknal<:, (tld~ol, vissza 
kell vezetni n vallis és erkölcs ösvényeirej ez az elaö.
Azonba.n- hála Istennek- nen mindcn!~i lett áldoza ta c rorilbol0 
r..unkúnak, van::1a1-: uég sol:n.n őszintén vallásos, erkölcsös lel-
1:ek, akilmél viszont ennek ellf;nére sem találjuk meg az igaz 
örömöt. T..i ennek az ol:a? a./Hogy P.Godefrieddel szoljal:: a 
''gyásztrombi tás ok és minden boldogság sirás0i "/1./ ,kik s~e
rint csak folytonos önsanyargatás, sírással szerezhctjiik meg 
büneink bocsán!l.tát és az örök ~letet;b./mert sokan azt mond
ják és tartják: mi:nek örülje~c, hisz' annyi szenvcdés vesz kö-
rül. · 
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_ c, J...L·"" tl\J-..;.j'i..Clu.l.~.s~get ;;;~ta•etnök ru'llden .aí~tigu.un~~.tu., iu\j.i..y 
oly sok lelket tart fogva, hogy igy aztán igaz öröm fakadhas-
son e jóratörekvő lelkekben is. • 

! •. Nincs igazuk a "''gyásztrombitásoknak" azért, mert el
lenkezésbejutnak Krisztussal, az Apostollal, a Szantekkel és 
magával a.z emberi tert'J'.észettel. 

l.Krisztussal azért, mert ö a jó és örömnir hozója, aki 
arra tfrekedett, hogy mindP.n emberi szivet fölviditson. Letö-
~, .L. , , l l-·· • + .. ~ "t l t b t k f, r ..... ,()_ ?7 ~.rvaK r.On...Y1ye1 .. , cr\..:n.o. csa a e ege aradt-bus 

szsn~e"cc, fci.(:':·~-J~}t .... 8. bHnöst és minden lépésével békét, örömöt 
?~ci· i ·.:. -~_:1.lt.~~!.··il\., ~ :.cJ~:..ekneY.:. ~ eghal. erti.inlc, hogy rr.ee-váltván 
c::'Ö!T'.i.:.rt}r tel.it?:~ J.~gy~n. Föltámad és nwgJtozza. az igaz örörr. hár
mas a.larját; a békét Istennel, el:lberbirsainkka.l és önma~unk~{al 
szemben. Ki rr.eri ezek után mondani, noey ha üdvözülni akarunk
nincs jogunk örülni, hiszen ~ siralom völgyében élünk.- Krisz -
tu~ akar·1::·t~nbé.natot, akar _javulást, éhezi üdvünket, de nem ugy 
h . d .. .. .. t l . . t . k kb l t ll • d , d k o~y :Jan e~. oromo .. :11r sun map.:un ó. , mer a Vl am a a ozót 
szereti az Isten/5./ 

2.A nem2etek Apostc·láv~). is ellenkezésbe kerülnek, hisz' 
nyil tQn ir ja ~ filippic!d].e z: "ürül je tek az Urban m~ndenkor, is
mét !!'~cndcr"'. örüljetek!"- l::s talán 6 és a. több_i apostolok nem a. 
krisztusi "örcmhir" terjesztői-e? Uzyan m~t emel ki sz. Pál 
jobba:r_ a keresztény tanból, .. F.int Krisztus ·föltámadé.sát, mely 
meghozte_ nf'künk a bé.két, az ir;az öröm forrását.-:Az Apostolok 
Cselek€c1etének irója is hún~r relyen hivja f~l figyelmünket ar
r!!. e.z crömrc,mellyel e.z apostolok az Ev:a.ng·~liumot hirdrtték,és 
a hivek azt fogadták. Az ira.zi krisztusi élet nem ellenkezik 
az örömmel, hanem föltételezi azt.-

3.:~i serr. dönti meg jobta~ valótl~~ságát gondolatuknak, 
beszédüknek, mint a szentek tanubizonysága. A~ ]{ereszténység 
vértanui is akartak üdvözülni s mér;i.s vig, örömteljes szivvel 
ment~k Krisztusért n halálba és nem sirva, zokogva. Usse ftil 
b~4rki ~z ccyiptcmi 'l th{~bn.i rem~;tél: é~~tének történetét és cso
d:ili'a rwg r~ ler,na~yo1JL önsanyarb:1tás tetteit, d~ a vib, mcsoly
gó clkíilet~t még. inkább. Vagy olvo.ss::.. el bá.rki l~epple1., p-pk. 
könyvének "Vid:lm emberel: képcsarnoka"/6./ c. fejezetét.-Azon
ban ugy hisszük senki vel a szentek közül oly összeütközé.sbe 
nem f'ot;n8.k kerülni, rnint Umlria dalos&.val, a napsugaras, vig
lelkü asnziszii sz • Fer~ncc~l, ki százával küldte világgá fi-
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ait~ hogy örömöt öntsenek minden.sz.ivoe és."m~nden.kit hivjanak 
.f61 az Ur dica6retére. Ezért -lettek sz .• Fel'enc fiai: "Iocula
torea Dei"-k. ts vajjon ezért n~m üdvözültek? 

4.De·maga -az .mberi természet és élet is ellene szól té 
vedésüknek,mez-t után vagyik· a~ziv1mint a száraz föld aviz Ut~, 
th, vagy a virág af ény utAn. üröm nélkül elsenyved, munkában 
e~6tlen, ideges lesz az ember, a nagy munkák megtevésére,esz-· 
méi diadalrajuttatására ~éptelen. Ez bizonyitásra nem szorul 7 

ez a mindennapi ,tapasztalat ténye. Ma c. z oly ~d.gy tckintél~:
nek örvendő lélckta.Il b.átra.11 ki:aondja. 1 ha .több ~enne az embe-n
be~ a józan örcm, kevesebb volna a neuraszténikus; amit az 
orvosi tudomány elfogad, söt az örömre, kedélyrehatást, mint 
gyógye~zközt használjá is. . 

ürüljön há.t csak :rri:1den ernbrr, mert jor,a _van hcz~á, 
szüks.ége von rá:csak ar:ra vigyázzon, hogy lelke tiszte: lerycn, 
hogy r-ossz uton ne keresse az örö~öt .. E~~ért bölcsen irja Kerr.-

. T ' "I1 l lk. . · t d . .. d ··l t. l"' "' 'l t =t " p1s amr:s: 1a e 11smere .e J0 1 eru , cszen cgc·sz r. e .cl ... 
77./ Erre hiv föl a kir~lyi Próf6ta.in:"Vigadjatok az e:rbnm 
és örveneljetek igazak; dics:!rjétck mindnyfijan er~rencs szivü
ek."/8./Vagy melyik jói·~tr)rekvo kr-isztusi lélek nE:n kií:.ltho.t 
fBI Izai's prófétával:"Orülv~ örU15k az Urtan n ör-vendez lel
kem az én Istenemben ••• "/9./VegyUk szivünkrf; ezért rrtVid ki
rály szavait, cselekedjünk szerintíik É:iJ nyugccltnk lt-·hctünk 
üdvösségünk felől: "Szólj a tok az Urnak igazsággal, ~árt~] j~ tek 
szine elé örvendezéssel''/10./ 

II. Volna még néhány S!~uvunk azok sz{tlll.:~l·a ir., akik n.
zért nem akarnak örülni, me ..... t annyi a s 2GIP..Ol·nsáeuk, sz~nvelié
sük.-· ·Mennyire tévednek eze~~ u jó -lel~n·l:, hisr::t:.n nem gendel
ják meg, hogy épe~ -nekik volne. szüksc·t;;ük a~ et•fh:.tdC· öPC:mrc, 

t k • •• ••1 unl ' • , t l t t" ~· l , • TIT d 1 • 'l mer a 1 úPU 1 m ~úJa. {e vS t:l'úV"C Vt'LZl. Hf!Yi ["0n O..L.Jf~ -~ 

meg, hogy a szenvedés és crön netz~ Vf1.lurni ösflzeer~:r('zt ~=~tl·c tet
len dolog;u.i. az Ur JézuJ r:.cr .. d.][:. arc!1to].':.in~:L: W(l'~:ljl··tl~!~ t!S 

vigadjatok; mer·t a ti jutalr:.f-ltcl: bún(:;_; l::> a : .enn:rL·kbc.n, r·f ;•t 
igy -üldöztt:!k a prüféti..ka. t is, kil: elüt tc teL Y 0 l LaL. 11/11./
Sz. Pál apostol pedig, aki oly sokat szcnvu~ctt n. "hittrt,rn
magáról mondja: "El teltem vigasztaláss::-tl,: föl\:·t.t~ l·o .. ~·olJd.!dcm · 
örömnie l, minden szor·onga t ta tús ornb111 .. t!/l2 ./. 

A szentek példúja is er·1·ol gy:~ .. ~r.;; bcrmUnkct: sz -L~r-inc 
vig a tüzes rostélyon i~, sz. C;yrpr•j:' .. n jui.ab:w.t ad lC'f·r.dó hó-
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hérjának, sz. Ferenc Atyánk legégetőbb fájdalmaiban is éne-. 
kelt, sz. Terézia gyakran fölkiúltott: Uram, szenvedni, vagy 
meghalni!;szenvedései ·közepett volt igazán boldog; P&zzi· sz. 
1~agdolna pedig folyton e:3t haj.togntta: szenvedni·~-· szcnvedni a.
ka.rok Ur arr., és nűm meghalni!- Tehá. t lehet a szenvcd.és idején 
is örUlni, és e& hasznos is, mert szenvedni" ugy.,"is .. r-~11, ha 
szenvedés ér; ha pedig szenvednem kell, ~ze~vedjek Ub1f, hogy 
hasznom légyen belőle; szanvedjek el m!D,qent Krisztusért.Van· 
méb. er;y jó forrf.s:t az örömnek a szer..vedés ld.cjén:e. ··k ö n .n y. 
Ezért mondjn.. az Ur Jézu~: "Bolcloc0l:, nJ-dk s~rnn.k, mert ök rneg
vigasztaltatnak~'/13./. B .. Eunod igy. ir egyik levelében:~~ A~ 
Istennél c. könny. vigságot nyer,. és a szomoruság 0rörr~rc vá l to
zik." ~ .. :~ég egy másik forrása is van az öröl!L."lek .. a szenvúdés 
idején:ö r ö m m á s o k ö r ö m é n ./14./Mikor éa szen
vcdek, van n~s, 4 ~ki örül, s ha más örül és én szenvedek, ak
kor örüljek legalább mások örömén. Igy bi~tosan minderu<or • 
lesz okunk örülni. 

Föl ~~t az örömre, örömre, mclyet senki sem vehet el . 
tólünk és ald{or eleget teszünk az Apostol fölhivásának:Orül
jetek az Urbam mindenl<or; ismét mondo:m örüljetek." 

· ~· : ... /l./Filipp.4,4. /2./P. Godefricd H.:A lélek. 
hazája 126. /3./U.c. /4./U.o.l28. /5./II.Kor.9,7. /6./· 
Keppler-JTémethy:Több örömöt 145-198. /7 ./Kempis-Platz: 120. 
/8./Ps.3l,ll. /9./Iz .. 61,10. /10./Ps.99t2. lll.,l}\r:t.5,12. 
/12./II.Kor.7,1. /18.;l[t.5,5. /14./P. Godefried i.m.l39-
1~1C n 

fr. Szaléz. 

. .. 
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UR.Alti MIKOR MEHETUNK? ••• 
~ 

"Facienti" qu~d in se est, Deus non denegat gratia.m," 
mondja a dogm&tika./1./ Vagyis, ha valaki életkörülményei, 
miatt az üdvösség ujszövetségi rendjébe /pl. kulturálatlan 
vidéken lakik, ahol p~p talán még sohasem járt/, de ar:3rt 
mind-ent meetesz üdvöss6ge érdekében, ami kör'Ulményihez képest 
toló telik, az a jó Istent~l a kegyelmet rendkivüli utakon 
is, szentségeken kivül is megkapja,s végül üdvözülhet. A dog
matika azt .is kimut~tja/2./, hogy a bukott ember a sajtít ere
jé b~! .segit~ malaszt támogatása nélld11 is képes legalább egy
néme~ jócseleke~tet véghezvinni. Ezen igazságokra támaszkod
va levezeti /3./1 hogy miképcn igazulhat meg egy hitetlen, a
ki a kereszt6nységr~l még sohasem hallott. Ha ugyan:~c hitct
lP,n a saját erejéb~l a. természettörvény könnyebb parancsait 
megtartja, a nehezebbek megtartására a jó Istentól már fog 
kapni kegyelmet. Ha pedig az igy kapott kegyelmekkel közre
müködve a természcttörv?nyt h~ssz~bb idön át megtartja, a jő 
Isten valami uton-módon /belso mcgviltigité.s, hithirdető szó
no~lata./ megajándékozza őt a hit kegJrelmével is, hogy mcbis
me~hesse az üdvösséghe2! szlikséges összes igazságokat. 

A morális szerint/4./ a felnott ép eszü ember elott a 
tei'Jilészettörvény legáltalánosabb elvei nem lehetnek isr.toret
lenek, mert e~ek közvetlen-ül bel:ithat(lk; A term;:szettörvény
nek a tizparancsolatba.'l. !.-!fektetett elveire is legalább hasz
szabb idö mulva feltétl•.:nül rá kell jön..'tlie /5./, :r1ert ezek ü. 

~egáltalánosabb elvekból a ler;t:;gyszt;rübb uton v~...~et:i1~tGk le. 
Es akik hosszabb időn át nem jutnal~ ;ezek isn.eretére, a.zo}~ Lü
nös tudatlansár;ban va.nnak/6./:"mcrt ami ismeret az lstenról 
lehet, nyilván van elóttük is; mivel az Isten kijel~nte·ttc ne
l:!k, rnert ami benne láthatatlan, ubymint örökkévaló <::Peje f>s 
istcnsóge, vilt.r; teremtésétól fogva. munkáibol megértht;téJ ts 
látható, tigy. hogy ó k m e n t h c t c t l e n ek ."/7./. 
AzéPt mondja menthetetlcneknek a Szcntirlts, mert ",;mrár meg
ismerték az Istent, nem ugy dicsöitették, rnint Istent és nem 
aGtnk neki hálát; hanem hiukká lettek gondclataikban és el
homálJosodott az ó esztelen szivök;"/8./,vagyis saját vétkeik 
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ölték ki. szivükböl ater.mészettörvényt. 
Tehát röv~dep: az ember a törvényt ismeri ~aját erej~· 

bi>l lega.lá.bb a könnyebb parancsokat is betarthalJa a igy ne• 
gatíve el6készitheti magát a kegyelemre/9./, ami által a meg
igazulásra és az üdvösségre eljuthat. 

Elméletben ez igen szépen hangzik; a lelkeket végtele
n~! szer·etö jóságos Istennel egyesilive mi is szivbol óhajt-. 
juk, hogy bárcsak ntindcn hitetlen végigjárnA ezt az utat,hogy 
végre mégis csak ha:z.a.talá.ljonl Talán el ringatjuk magunkat 
abban az édes reményben, hogy majd a mennyországban mily sok 
nig~rrel, indián~al é.s eszkimóval fogunk találkozni, akik e-
~cn az uton jutottak oda;-de ~ k~rlelhetetlen valoság sötét 
éjszakát "borit r6zsaszinü álma.in~a., ·amelyben ábrándképeinket 
ijesztő kisértetek váltjáx fel. Es ezek a kisértetek beszél
nek; hangjuk vészt j (·slö és ve lot hasi tó de a. szavuk hát bo P• 
zongt~t6 igazság. ls ezek a kisértct~k elismerik, hogy a the
ologia bizony igazat beszél s az nem ábrá.nd, hogy földi lé• 
tünk után bcld~g szeretetben ölelkezhetünk olyan lelkekkel, 
akik t: zarándagaágban Evangélil.Ull.ról még csak nem is se j the t ~. 
tek;- de azután megvacogtatják fogukat egy komor, sötét kér
désscl;vajjon cs ak u g y a n fogunk-c velük ölelkezni?! •• 

~s mi mit í~leljfull{? 
:il-~i a rr1agun.k részéréSI erősen bizunk abban, hogy el fo

gunk j~tni ~ toldog hazá~a~ De. c .k v~lóban elfognak-e jutni? 
Es vaJ J cn hi~.r.yan fognak e lJ utn1? ••• u!egnyu.gtató fe leletet 
adni nem merek. Kishitüs·ég- c ez? Pesszimizmus-e ez? én azt 
mondGm· nem! 

Hézzünl{ u. eJ. ol o g mélyére. 
Van~e a szegény pogányok között.csak eg:r is, aki erejé

hez képest valóban igycl~szik a természet törvényének engedel
meskedni? Ki mcr erre igent mongani?-Én részesültem a kcreszt
·ség szent fürdőjében s természetes erőkön kivül a kegyelem se
·gitsége is r0ndGlkezi;sen·1re állt s mind ennek ellenére milyc
nck voltak ifjuságern öntudCLtcs léj?ései? Egyáltalán nem dicse
kedhetein velük. A morális a természettörvény kötelező erejé-

·rol szólva csak az épeszü felnőttekre beszél ugyan, de hol 
kezdödik az az életkor, amelyen alul a pogány xnég nem tekin
tendfS felnöttnek s cselekedeteiért még nem felelős? Talán 
~m is leszünk oly nagyon szigoruak, ha ugy vélekedünk,hogy 
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• 
a saraülökorba jutott pogány cselekedetei biZQny besztmitás .alá esnek. Sz. Paskál, az •. Alajos, lisieuxi kis sz. Teréz a 
keresztségben nyert kegyelmek támogatásával ártatlanságban 
n~ttet fel, de veiük szemben áll a megkeresztelt és mégis bü
nökbemerült emberek annyi és annyi milliója. Ha itt, sz. Pé
ter sirJinak a közvetlen közelében is ilyen az arány, akkor 
ug,an m~féle sarkvid6ki fagyos éjszaka lehet ott, ahol a ke
reszténység fényének még csak a leghalványabb pi~kadása seM. 
jelentkezik? · ' # 

Dehát ne tekintsünk a gyermekre, a serdülo ifjuságra-. 
Tekintsünk a kifejlödött, immára józanabb gondolkodásunak mG\nd
ható felnőttre /hisz'erról besz~l amorális is/;- ez ha egy 
ideig meg is vetette a törvényt, egyszer csalc bel~tha.tjn tl'
vedeseit s elhatározhatja magAt a maea ~6dja szarinti negtr
résre: a termés~ettörvé~y követésére. 

Testvérem, ki igy gondolkozol, egy~ltalán ncn vonon két
ségbe véleményed igazságát, sót cso.tlakozom hozz:í,- csa]~ r..zt 
a.z egyet kérdem: Vajjon akad-e er.;retlen egy ft.'lnött po~~án:r, 
aki ezen elhatározást v a l 6 b t:~. n megteszi?.~.Felclj, h[~ 
tud~z! .•• 

Sz~ Ag~$L ~ megtérése a kegyelem diadala volt, de rr Val-
ln'"'n~'"'1·b·_, t ol\ .. O.S"hJ.tiu}c horr,r e O' .. JQ'7C}C· 1 mily s·:()rn,-;· )-;:rrl·l--.u~e"" &,..; _.. "- • •" .&.J. ;J e,l , f-";'t,~ E-. f, •. ~ 4"- ll '--' . J _ot_ '"'a j/~ . .._\.. ·-

l . 1· ··1 t . ' h. J... +l l . t.. ' L . k ... , t . me·:.""~:·: .r:eru • .t~ 1i J.~ c,, C.i1~ a ~l a 0PVCT(.'. ni<: p .1•1~ :L ":;,.i.-

vébJl, fog-e t e r n é s z e t e s e r G kk c l i]y~n-1~-
nt.. .. l ten-· ; ·l ·,;·"'\l"'-, J. :. . •n . ..,_, . ..., ' > . 7 1 
.L."" t; ., .&.l L..._ • • • • l ~ '- ...a . • • ,_,v ~ l- 1 • J. L d J. 1.J ... ..:> ""' • • • • 

'C',7,....., .-·.-.c-·· ···1, ,..t•--lc'"~l·~-~ "''"'l ic· ,.!'.("rrr-1 ~-.~-r~l "'"'l ···l·· n-··l·t ] r J J .. "" ... .~.. Ll ~-· .· J. ~ ~ " v . L . • . . "" v .... ·.r t.,) ...> t ... t-· ( .) ._.. t~ , .. • . _. v ~... \ . ~............ -•· .. , •.• 4 :. _ (J.. , 

aki~~ "elj~"l:rr- 1 ~ _-,");',_clctrt::. ls r:~tp;"1.~/~~f~ltrol és letc.lCTlCf~:"!.d::-
~'-r-~, :~or·:~- '7r·.~ 1-.·l .t, .. r.:.l ... ,,te.l,. 'r,.,,l . ...,r.l- ........ ·,..,{'"l t:/,. , liLJ :c·A·.&.lf:.l."'··c; J. o .l ·. .·o. J•) \.ll''''' •· ,,., .••. .-_.vJ"c~-···•·. 01 • •f: .. '• T.: 1 ··'J .' .• 

·Bl"7'"'.I1\'o" , ....... rn.,., h,.,.-:r r 7,, .. -,,r.·,, ll_.:·-~·--J··~:1Jh so ........ ,,,_ J, ....... ., .. ;:pl 
..... \.(.·_6o) Y.(J.,:..._J.;, -1-!C)tl v •.. --~~J._,_,._~ _,)lJ.•.l. . ' ..LVUl.J.':... .t•-'1· · -I .. ~LVu 

n .. ~;/,.1 ~ ... ;,· "'afl"\ ... -, ... a_-~ .. , .... .,~- )J.tsr-oo"l·~"'r-:r e' .. 1-- .. ~t· r.·· •. , .... ·j.,..,;;' 
.&.Q.~_-'.jdJ J JL....! .. I.o :\.~l '-...J ..!."_.._,_ .. J·., ·'"- ·• •• c~l- t.l!l.«l'- ") •..•. -·• .:~ct • , ·l. /·'-..!..• ' 

de :lg,;. an nl;_csod:l vigasz D 7~ neL Z(fJO, hanem cs nl: ·. JJ f0~:üs 
tü~ben éen5. ir.5tlea időkig? Az ily~P vir;a.szbr. ~J~(. r• b.: le .1 s 0·· 
ri5~he tnén!c, r.a. tud()m6 sunkr~ jutnr.. f. .. j 0 Iste:/ tel: L. t e t l t.: ,·e
szi az ó szerencsét.lcn állapotul:ut az it.élct'llup1..::-:·P, ae Li !TWJ'-

. né _állitani" hogy az· ó nevetst,;cs l:s wé~is 0l;y sz0r.·;oru.l .. abo
nájukat Ueki nyujtott i:stcntiszte.lct e::ranánt forjP r.ll-iriilnf? 
Ki mer ellent mondani •· Pálnak, Aki szcr·int ó k m c n t -
h e t e t l e n e k ? Lehet, hogy föld i halt J.~1k e;l6tt l·fsze
aUl.nlk valami rendkivüli kegyelemben, arr,i a. n:q:tCr·fst s!?.ámuk-



ra még lehets~gessé teszi, de lehetne• e azt valamivel bizo
nyítani? A jtmbor vélemények. lehetnek szépek, de. azo~ra ala
pitani nem lehet. IX. Pius páp6~ak 1asa. aug. 10-iki ·Encykli· 
kája csak annyit mond, hogy 6k az üdvösséget elérhe~ik/12./ 
de hogl hányan teljesitik a szüks6ges feltételeket és hányan 
érik el valóban, azt nem tudhatjuk. . · 

- Igaz, hogy a J6 Istenr~l azt feltételezni, hogy annyi 
embert elveszni enged, vakmer~ gondolat. Ilyent ne is állit• 
son soha senki. Azt valljuk, hogy a jó Isten azt eszközt 
mindenki~ek megadja a megtérésre, a pogánJoknak is sziv6be 
irta az O legáltalánosabb parancsait; de az már más kérdés, 
hogy az ember· ez eszközöket v a l 6 b a n fölhasználja-e? 
Lehetnek népek, melyek a ter.mészettörvényt s a tízparancso
latot megtartják, de hányan vannal, amelyek r.'m tartják meg. 
A dogmatika a régi pogányokról elmondja, hogy min5 .erkölcste
len istentiszteleteket tartottak: ezek a tízparancsolat törvé
nyeivel bizony nagyon is ellenkeztek. Ami pedig azokra állt, 
az áll a mai pogány népekre is: a bünözés mindenütt otthonos, 
ha más formákban. is. 

Sötéten lát6 pesszimista vagyck-e, ha azt mondom,hogy 
az elsö törvényszegést náluk is ép ugy követi a böbbi~szrum
taJ an, mint nálunl:? Ugy gondolom, valóságot ál~itok. Kegyet
le~l vagyok-e velük szemben, ha az Apostol tekintélye alapján 
UG~vél~kedem, hogy közülük bizony sok örökre elvész ? Az el
n.c~~dott..-·-~~1Jól csak az követY:ezhetik. rragyon reménytelen-e gon
dolkodásom? Lehet, de az ell__enkezö véleményt támogató pozi
Li~ frv~k nélktil hogy is lehetn~ bizakodó? 

F.p;;.r0t azonban mindannyian t .umk:a z E v a n·g é l i
u ~.l •l t j a b izt o s ! Mi sohasem fogjuk e foldön megérte
ni a jó Istennek azt a kLr:to:'ldhatallan kegyelmét, hogy a ke
r.:!5zt§"'ly.Jég központjában szüle ~tünk, sőt azonfölül .. -~ Ur vá
lanztvtt fl!dényeivé is lett-:::· De ha erre gondolunk, kinosan 
nyil3-1lik szivünkbe egy éles •• :·:J.al.om; élesen hasit agyunk
ba::1 egy majdnem reményl~. -~$:rr~_. 'lá t ök? •• • }li mindig táp
lálhatjuk lelkünket az Evans&'-·lium s~ellemével, mindig füröd
hetünk az Evangélium fényében. Hát ők? ••• l:i ozy gyakran fel
tekinthetünk az Ur ~resztjére és bármikor leborulhatunk az 
eucharisztikus Isten előtt. Hát ak? ••• 

Ezek kérdések. Kérdések, melyekre a valóság rideg ta~ 
li 



callasal Válaszol. ta hLa biztos esBköz6ktG1 is oly távol 
vannak, akkor mily távol lehetnek & céltól? ••• H& e ké~dések
be mélyen beletekintünk, kétféle elhatáreást tehetünk. Az e
gyik az, ~ogy megtérésüknek még ~eményéb51 is kiáb~ándulva 
teljesen elfordulunk tólük,/hadd viaeJje gondjukat a jó Isten/ 
vagyis egyszerüen nem létezöknek tekintjük őket. A másik pedig 
az, hogy itérezve az ó igazán szerencsétlen helyzetüket és be
látva, hogy a jó Isten gondviselése nem müvel mindcn egyes 
ember megmentéseért külön csodát, teljes erővel belevetjük ma
gunkat a missziós munkába.. Melyiket vála.sztjuk?! 

Igaz, hogy itthor. is találhatunk hajmeresztő 4llapoto
kat: aok tanyai magyar lelkében valóságos afrikai sötétség ho
nol; sok külvárosi barak- és odulakásban ráborul a lelkekre a 
sarkvidéki éj; sok müvelt·uriember lelkén fagyasztó szibériai 
szél süvölt végig. Ez bizony mind valóságos kemény missziós
terület, ahova igazán lángoló lelkesedés és fáradhatatlan a
postoli buzgalom kell. 

- De ha itt is oly fekete foltokat találunk, akkor milye
nek lehetnek ott, ahol pap még sohasen járt. Es ha itthon a 
munkatarek annyira igénybe vesznek minden papot, akkor mannyi
vel nagyobb szükség vaq papokra a feketeség mélységes óceánja
iban. Ha egy papnak az eltávozé.sa nálunk hézagot hagy maga u
tán, mennyivel nagyobb hézagok vannak ott, ahol pap egyáltalán 
nincs. Ha innen valaki misszióba m~gy, az hagy itthon maga u
tán némi hézagot, de ott óriási ürt tölt be; ~~thon rá követ 
senkisem vethet: marad még íit számos pap, aki~ek szentmiséjén 
részvehetnek, predikációját meghallgathatják, büneiket meg
gyonhatjé.k;- a sötétség vidékein azonb'~"l ebbol még semmi sincs. 
I.tthon még v a n r e m é n y ,hogy a legfagyosabb pogány & i
vekhez is csak e:~\a tol az evangéliumi napsugár s ha eléSbb nem 
is, de a halálos ágyon talru1 felenged azok jégkérge;- ott azon
ban ez a ramény csak hiu ábrándnak mondhato. Es, ha valaki in
nen elmegy, annak helyébe ne küldene a jó Isten mást? ö felül
mulni hagyná ömnagá t nagylelküségben? Ezt nem hiszem! Ha azon
ban minden tólünk telhetőt megteszünk, az Evangálium terjeszté
se érdekében, akkor a jó Isten az itthon maradottakat sem hagy
ja el s az elküldöttek helyébe ujakat hiv. Az O ügyéért hozott 
áldozat áldás nélkül nem maradhat. Ezt pedig hiszem! 

Emlékezzünk vissza, milyen lázban égett a katolikus lfa-
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gyarország, mikor a tiz kalocsai iskolan5vér elindult Taming• 
fu felé; Kalocsa városa mennyi örömkönnyet sirt ujjongó lel
kesed6sében és mennyi vágyó szempár nézett utánuk kelet fe
lé. Emlékezzünk vissza, hogy mikor ami föiskolánk megkapta 
a ferences misszi6k térképét,. napokon keresztül minden szem 
a mi telepeinket kutatta, minden szem ~ mi munkatereink sta• 
tisztikai adatai~ böngészte, minden sziv érezte a messzi vi· 
dékeken reánkváró feladatok nagy sulyát. Nem ~ég hallottam 
két kispapról, hogy azért léptek szerzetee, mert 6rezték ma
gukban a missziónárius-hivatást; ha a magyar ferencesek is 
~oglal~oznának a bárdolatlan népeken ül5 sötétség oszlatás!
val, hozzánk is jönnének ily lelke~ ifjak. A jó Isten az ö 

-munkásait el nem hagyja és bennünket is fokozottan fog ttmo
gatni, ha megtesszük, amir~ képesek vagyunk. 

Minek tulajdonitsuk azt, hogy a magyar ~rehcesek még 
hiányoznak a miszz~ós területeken? Hazánk viharos multjának? 
ltás országok is elég viharon mentek át. lragyar népünk kom6t
ságrahajl6 természetének? A szerzetes ezen tulteszi magát. 
An,agi támog~tás hiányának? Az igénytelen ki~bb testvér a 
jég hátán is megél. Nem volt eddig, aki jqpéldával járjon 
el~l? iját ezután legyen! Ha 700 év alatt nem tudtunk annyi
ra fejlödni, hogy legalább más országbeliek missziósterüle
teire killdhessünk munkásokat; meddig vár junk még? ~.~ikor j u• 
tunk oda, hogy mi is teljes erövel beleállhatunk az Ur Jé
zus végsö akaratának teljesitésébe:"Elmenvén tehát, tanit
satok minden nemzeteket, megkeresztelvén 6ket ••• "/13./ Ui
kor indulunk el az Evangélium fényét sugározni a sötétség
ben és a halál árnyékába ülő népek közé, amint azt Urunk 
megparancsolta:"Elmenvén az egész világra, hirdessétek az 
Evangéliumot minden teremtménynek"/14./? 

Testvéreim, nekünk óriási teendóink vannak! Lmádkoz
zunk, ostromoljuk az eget, hogy valahára már md is kiléphes
sünk a nagyvilágba s elvihessük a szent keresztet a pagodák, 
mecsetek és fétiskunyhók·hivei közé, hogy a bálványok elott 
hajbókolo, szegény ember-testvéreink valahára a legszentebb 
E u c h a r i s z i i.a el~tt borulhassanak térdre. Ki le
gyen azon lelkek vezetője? Ördögt61 megszállott varázsló-e 
vagy pedig Krisztus véréb5l táplálkozó pap? A sátán rabszol
gaságában maradjanak-e, továbbra is, vagy pedig Krisztus U-
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runk gyermekeivé leg~nek? 
Testvérem, ha van benned egy kis szeretet ·a le.lkek i

ránt, akkor nem fogsz közönyösen vállat vonni, hanem buzgó 
lelekkel fogsz-az ég felé fordulni és fájó szivedbol oly iga
zán, ~ly öszintén fog előtörni a fohász: Uram, ők Téged még 
nem i~~rn~k! •.. o h j ö j j ö.n e l a t e o r sz á-
g o d ! ! ! 

Források:/1./Tanquerey: De g.~.·aLia 89. /2./U.o.34. /3./U.o. 
88.B. /4./Noldln: De princ.ipiis 114.1. /5./U.o.114.2. 
/~./U.o. /7./Röm.l1 19~2o. /8./Rom.1,21. /9./Tanquerej:I.m. 
89,a. /10_./1\!t.S,ll. /ll./Mt.11,22 sk. /l2./Tanquerey:88.B.b. 
/13 .,IM t. 28,19. /14 ./f~~k .16' 15 • 

. ,. 
fr. Sándc·r. 

··."' 

: .... 
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GÖRÖNGY0S UTAK. 

P. Villa József. O.F.M. 
/Befejező közleményj 

Mihelyt azonban ~ólünk két-háróm lépésny~re hullottak 
le a nyilak, visszafutettunk csónakjainkhoz; egyetlen célunk 
az volt, hogy minél hamarabb kikerüljünk a lótávolságból. 
Minthogy ez nem sikerült- ·anyilak már a ladikokat érték- a 
vizbe ugráltunk, hogy uszva és hellyel- közzel bukdácsolva ~ 
szabaduljunk a veszélyból. Csak a prefektus atya, aki nem tu
dott uszni, sebesült m~g a karján. Szerencsére azonban ~nyil 
nem volt mérgezett, máskülönben biztosan halálos lett volna. 

Noha a prefektus atyát a azokatlan izgalmak megvisel
té~, mégis fclytattuk utunkat a folyón, anélkül azonban, 
hogy ismét a partra kiszállottunk volna, félve az ott lakó 
emberektől. · 

Tizenöt nap mulva olyan pogány indiánokra bukkantunk, 
akik már érintkeztek ·európaiakkal. Megkérdeztük őket, vajjon 
a Blauri folyó közelében vagyunk-e már, s ők azt felelték, 
még két napig kell utaznunk, azután a csó nakokból kiszállva, 
az erdőn át rövid uton elérji~ a miránókat. Tovább eveztünk 
tehát a jelzett helyig, partra szálltunk és utat törtünk .. a .. 
sürü erdőségbe. Itt is ett is-találkoztunk egy-egy jaguárral
A jaguár igen veszedelmes, miértis éjszakára máglyát kellett. 
gyujtantmk, hogy a hivatlan látagatót távoltartsuk. Szokat
lanul·felhős volt az ég és minthogy az iránytüt-ily renge
tegben nélkülözhetetlen kiséröt- otthon felejtettük, sehogy
sem tudtunk tájékozódni. 

P. prefektus megállást parancsolt, amig ismét fölsüt 
a nap. Készleteink fogytán voltak ~ igy egyikünknek okvetlen 
rá kellett adnia a fejét egy veszedelmes vadászatra. Engem 
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szemeltek kÍ erre, s igy egy kl.serovel oe.Lú:i.T.~l~8.lll a sui·üség
be. llintegy óra. mulva egy csapat majomra talál tunk, melyek a 
fejünk fölött mászkáltak az ágak között. Követtem oket, hogy 
rájuk lehessek, de ezzel mind az utat, min a kisérómet elvesz
tettem szem elöl. Szorongó félelem szállott meg, mert már egé
szen besötétült. Szükségernben a Boldogságos Szüzhöz fohász
kodtam segítségért. 

Mid5n igy tehetetlenül és elhagyottan állnék, mély sóhaj-
t trot h-tllo+!.,.r, r~~l·"t'ha 1!'11·-l·~ .,..,.,..,.~.,. ""'7.,"~l ...... c'gc·"l,,...,..,. _, __ -"1-"'rlil(:·. 

,.l,i:" .i. CL ..._ u uCW•• ..._ -- J..lC ''·· ;)..· ... • .&J.·A.fb,t i:)..; •• .l'o.o...· Ul..·!.l. ... •' J.d.,f '"' ·~·. ·• ~ 

Bár J.ehetetl~nnek tar1 iottc::-.. , hogy -; l:t Ahhell ~- vad~:,;·,i>cLn vn.J:.I.}··i 
tart6zkodjék 1 mégis kövt;;tte1r.~. a hangot és nat~' ... ~~( .. -j~:_;;-?<:~~:"";:·:~·:"' 
egy halállal vivódó fiatal indiánra tal_álta .. n:.- 3or:c.a~ · ~6c.n GJ;.;·· 

dalkozott, hogy hirtelen egy franciskánus habitust viselö em
bert lát maga előtt. l,~egpróbált fölemelkedni, Je t..tl gyönge 
volt hozzá. Megkérdezte tőlem; volna-e vizen> hogy őt megke
resztelj"em. E kérdésen elcsodálkozva, Htost r·ajtc.r:1 volt a l\.8r
dezés sora:"Honnét jöttél, és ugyan ki beszélt nek0d a kereszt
ség szüksége sségéről ?" Mire ~z if j u igy válaszo~.t: "Azelőtt 
katekumen voltam s a misszió8 házban laktam, ahol megtanulta::: 
az imákat is. De társaim rávettek, hogy velük i~mét visszatér
jek az ardóségekbe. Ime most bct~g vagyok, s o:~ i t t maga;nr:: 
hagytak, és meghalok.'! - 1~\iikor hagytai el a tempionot és hol 
tanultad. meg az imál~at?" ké~dezten. "l~ár~ öt (;ve hagyt~.m el a 
misszionáriust~. pedig olyan j é vol·: ~ozzám." A páter· nevére 
már nem emlékezett, csak azt az egyet tudta, hogJ hasonló ru
hát viselt mint jcmagE.t.In .. Ugy találtar11, hogy elégséges isr.leret
tel rendelkezik s minthogy közel volt a hal~lhoz,legott meg
kereszteltem. Szegény fiu egészen boldog volts azt sem tudta, 

mit mondjon vagy tegyen,hogy háláját és boldogságát kifejezze. 
Késobb megl\:t:r4eztem á. beteget utun1\: felt51 s rncgtudta.m, 

hogy egyáltalában hem vagyunk messze a civilizált világtül.Va
luban közel voltunk azon hegyekhez, melyeken keresztül rnisszi
us házunkhoz ~lehet jutni. Hé~e1~yszcr megkér'dcztem, rr.it kell ten-
nem, hogy tó.rsairr .. at me;gtnláljam. Azt válaszolta, hof~Y tel .. ,esen 
eltévedtünk és igen távol vagyunk a folyótul. A lef~J~bb és a 

.... leg1cönnyebb a szá.mo.mra .az lesz, ha fölkerescm azt a missziös
telcpet, rumelyröl beszélt, és onnét megyek L1máca. 

Ránk sötétedett, és az éjszaka na~y részén a haldokló 
indián mellett maradtam. Reggel felé kisé ~issznvonultam, hogy 
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egy kevéssé pihenjek, mert erre nagyon rászorult~. Vi~~za
térve iáttam, hogy az én uj keresztényern átköltözött a tulvi~ 
lágra, jutalmát elnyerendö. Kezében a Boldogságos Szüz egy ér
mecskéjét szorongatta. Azt mondta volt nekem, hogy sohasem mu
lasztotta el naponta megtartani a maga kis ájtatosságát a Szüz 
Anya tiszteletére, s e csekély szeretetnyilvánitáséert járta 
ki számára csodálatos módon a keresztség és a boldog.h&lál ke-
gyelmét. . 

Követtem a haldoklu indián utbaigazitását, és öt órán 
belül társaságunk halló távolságába kerültem. Válaszoltam.lö
véseikre és csakhamar ismét együtt voltunk. 

rintegy három húnappal késobb beteg lettem, valószinüleg 
a nedves éghajlat és a nyirkos őserdő talaján való alvás követ
keztében. Lázas állapotban indiánok szállitottak az~dákon ke-
resztül Quitoba. · 

}::i után i t t fölépültem, egy spanyol kiséretében szamár 
háton és gyalogszerrel a l.=:orona folyóhoz utaztunk ama vidék 
indiánjaihoz. Oda érkezve egy nyillal _és íjjal felfegyverke
zett indiánnal találkoztunl<. Alig pillantott meg ferences ha
bitusomban, legott elszórta nyilait és rendkivül szivélyesen 
köszöntött. Felajánlkozott, hogy elvezet a törz.séhez. Már az
clöttis érintkezett ferencesekkel és igy tehát nem félt. Hal
lott már a jövctelúnkrol, - hogy kitol, nem tudom - és már 
v árt reám. Igen boldog voltam, hogy találkoztu..Tlk; me rt igy re
mény~m volt arra, hogy általa az egész törzset megtérithetem. 
Há.rom napig tartott, mig a falujul:ba értün1-~. Talán 30G lehet~ 
tek és mindnyájan jól berendezett kunyhokban laktak. Igen szi
vcsen fogadtak és hussal, chikával kínáltak. FBiötte csodál
::oztak a pusJ.:ámon,és csodálkozásuk még növekedett, mikor lát
ták,hogy néhány kis madarat lóttem le vele. Ugy vélekedtek 1 

hogy-épen ez volna az a fegyver, mellyel legjobban védekez-
hetnének az ellenséges szomszé~ törzs ellen. _ 

iJéhány nal) mulva ugyanis hadi tanácsot készültek tarta-
ni.E~:.:·ülütt azonbanmég fonököt kellett~választaniuk. Ez . d-

. t t.. t ' t h ren ~~~r1n, ugy. or en , o~y minden uj jövevény próbalövést tett 
lJJal es ny1llal1 a legJobb löv5 azután lett a fönök a töb
b~ek, kiki ügyessége szorint az alattvalók. Jövetelü~k utáni 
éJszal~án megtörtént a,h~~~~ene~, és elhatároztatott, hogy en
gem valasztanak meg fono"c.n:e, m1nthogy nekem van a legjobb .. >c: 

--·-·----··· 
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fegyverem és legjobban is tudtwm vele bánni. E tanácskÓzások• 
ból igen keveset értettem) de indián kiaéróim megé~tettek 
mindent és rögtön értesi tettek mindenegyes fordulatrol. )fás
nap délben meglátogatott néhán~ harcos a .l~gvitézebbek kozül 
és közölték velem egyhangu hatarozatul{at. Kellemetlen hely
zetbe kerültem. liit volt tennem'! Ajánlatukat elfogadni össze
(~gyezhctetlen volt papi hivatásommal~de visszautasítani ve
szedehnes sértés lett volna. Végre is egy tolmács közvetité
sevel azt ajánlottam nekik, hogy tegyék meg spanyál kisérö
met főnökké s a magrum részérol megigértem,hogy minden erőmet 
latba fogom vetni a gyozelem érdekében. Hosszu tanácskozás 
után beleegyeztek és megválasztották kiséromet, aki egyébként 
sohl(al erősebb volt nálamnál s a fegyvert is legalább ugy ke
zelte, mint én. 

Erre azután általános lru~oma vette kezdetét, melyen 
rengeteg chikát ittak. Ez igen részegit6 ital. A chika-növény 
leveleiből készul~ a leveleket az asszonyok megrágják és az
után korsokba köpkódik, ahol e kcverék megerjed. l·ár az erre 
való gondolat is felkeverte gyomromat, és semmit sem ittam. 
I(iserőm azonban, aki az indián szokáso~~hoz jobban hoz:-:ászokott 
~;~ir, !öven ivott, tbbbet,mint am.enn:.rit innia szabad lett vol
na~ és mihelyt hatni kezlett az ital, el-kezdett fönöki mél
tuságával dicsekedni. }.'"ialatt én a kunyhöban maradt8.J"!l, a fő
e~berckl:el kiment a ház elé, hogy bemutassa ncl-::i~: a pusltáját .. 
~e részeg állapotában olyan ugyetlen volt, hogy egyet a kö
rulálluk közül halálos&.n r.egsebesitctt. 

E pillanattol fogva az. indián ol: irántunk való haj land<..·
sága teljesen megváltozott. ~n semmit sem tudtrun az esctrol, 
es meg akartalll a tolmácsoraat kérdezni, mi az oka c változás-
11-a~: .. rn.ert az ellenséges tekintetek tulon-tul beszéde~cl: vol
tal~. De vezetöink mcgszökte}.\: már, mcrt pontosan tudták, mi 
fog most következni. 

Ezen az é j szakán vact dorbézolás t csapta:~. Az asszonyok 
énekeltek és táncoltak és hiszterikusan nevettek hozzá; való
ságos boszorkány-szombat volt ez. Tapasztalathol tudta.m,hogy
ha az asszonyok é~1ekelncJ.; és táncolnak, akkor vala.r.ü gonosz
ságban törik a fejüket. Ezenközben egy emberi koponya, mely 
egészen olyan volt, mint egy europai fej járt kézré)l-kézre , 
::iki bemutatta rajta,a maga ügyességét és kiabálva, dicsekcd-
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ve szonolcoltak a törzs ha talmáról és vi tézségérul. Ezután jclen
l~temben tanáesot tartottak.Azt !:ondták nekem, hogy éj~zakára 
vissz&Vonulhatok, de én viselkedésük okát akarva tudni, ébren 
maradtam- Gaak néhány szut tudtam megérteni, de ezekből semmi 
jót sem lehetett a szrumunkra következtetni. S kiséróm mégis 
ott feküdt és horkolt, mintha semmi sem történt volna. A ta
nácskozás végeztével, egyik emberökhoz közelcdtem,. aki értette 
a quihua nyelvet, hogy megtudjam, nit határoztak .. De 5 kitéró 
válaszokat adott, nire én mindenfélét igartem neki~ ha az igaz
ságot elárulja. ::·:aga.r.un.al vittem a ku..11yhcmba, megmutattam neki 
minden holr.ümat és igy szóltam: uTudom, hogy mit akartok tan
ni, mindent halottam és sok mindent jul megértettem, csak azt 
akarom tudni, miért viselkednek most olyan fűnyegetoen velünk 
szemben, és azután látni akarom, meg tudod-e mondani az igaz
ságot. Ha megmondod, :r.ünden holmim a tiéd, de ha nem , akkor 
mindjárt megölhetlek. '' 

!"ikor igy törrel a kezemben előtte álltam, remegett fé
lelmében és fölfedte az egész osszeesküvést. 

"Elhatároztuk, rnondotta, hogy holnap hajnalban a társa
dat megöljük és megesszükJ tegnap ugyanis megölt egyet legki
válöbb harcosaink közul. Ha te belecgyezel, hogy tanácsunk 
tagja légy, akLor téged nem bántunk, sot elsó főnökünk leszel; 
de ha nem egyeznél bele, meg kell halnod. Okosan viselkedj 
tehát és tea- azt, rumit tóled kivánnaki 

Tanácstalan vol";a.m. Nem volt más választásom, mint a 
menekülés. De hová'? Az orsz {tgutat nem ismertük> azonfelül az 
indiáno!~ könyen utol is érhettek • !!em maradt más hátra,mint 
elicötni azt a nsónakot, amely a folyó partján vesztegelt -
egyébkent ez volt az egyetlen csóna!<:juk - és ily módon kero
ket oldani. 

Förráztam a társwmat mély álmábvl. Először nem akart 
hinni elbo szélésc;mbenj de mikor meglátta a .koponyát, hal~~l
ra i j ed t és sürgos menckülésért rimánl:odott. A dorbézolás u
tán a bennszülötte~~ visszahuzc .. dtak kunyhuikba, aluni. Csal: 
egyetlenegy őrizó orizte a tábort. Hozzámentem és azt mond
ta.In nt;ki, hogy én fogok örkod.ni helyette, mert ez éjszakán 
olyan jelek vaimak a holdban, mclyekhoz csak én értGk. Igen 
megorült, hogy fel akarom váltani. Hagy uvatossággal eleso
magoltuk a legszükségesebbeket, többek között élelmiszereket 
is. Egyik alvó felr•iadt és kérdezte, mi t csinálunk, dc azt 
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mondtam neki, hogy nyugodtan alhatik tovább, mert én váltottam 
fel azórt. 

A folyóhoz lopózkodtunk, eloldoztw~ a csonakat és ele
veztünk. Fölötte erős volt az ár. ~ég egy fél orát sem voltunk 
a folyon, mikor a csonak felfordult s mi a vizbe zuhantunk.Jó, 
hogy uszni tudtunk, máskülönben a halak és a sok krokodilus 
biztosan felfelt volna. Persze nem értettilille a csónak kormány
zásához. Hás vagyonunk nem marad t, mint a puskánk, ez pedig 
jvfornán semmit sem ért,~rt nem volt hozzávalo. 

1.~ikor ismét a csonakban voltunk, uva.tosabban jártW1k el_ 
és a következő nyolc napon keresztül néhány g~lmölcs volt min
den tápláléktuik. Rengeteget szenvedtünk, mig végre elértünk 
arr& a helyre, ahol a Eorona egy nagyobb folyoba torkollik. Itt 
rnár szabadabban lélegeztimk" mert azt remélhettiU(, hogy ily nagy 
fo~un könnyebben találkozhatunk emberekkel. Szcrencsérucrc nem 
csalod tunk. 

A mi nagy folyunk az A.'!lazonas vol t. To vá b b i 1:ét félelme
tes nap után a távolba:1 több indiánt, pillantothL"~'Ü: meg, akik 
~pen azon voltak, hogy csonakba szálljana}..:. Egyenest nel[il: tar
tottunk. De mihelyt :negláttal~, a slirüségbe monckültck .. Az ol
hagyott csonaltokra vetettük magunkat és noliön nekilátbm!: az 
ott tal&.lt készleteknel-:. 

Le cs illapi t va egykevés se els ü éhsegünke t, eg~r öreg i~~.di
anus állott hirtí.:len elé b~~:. '-~uichua nye l ve:~ szuli tot t ne g. 
hogy kik vagyunk, hor.:lan jöttünk és mit akn.r·Wl~:. auháiri.Jl itél
ve kereszténynek látszott, és megkérdcztuk, hová szoktek a tár
sai. Azt fele l te, hogy lélel..'llükb8Jl ugrot tak meg, me rt igen go
nosz emberek vannak a környéken., és az t hi t ték~ hogy miezek 
~.::ózül valvl: vagywlic. I.:egmondtat:c aztán neki, hogy pap vagyok, 
hogy tőlert r.ti t se félj enek, és hob~~: Isten erJ.gmr. j 0 t cselekedni 
küldött. Elászor nem igen akart h~n.ni szavaimnaL, de miután kö
zelcbbrol megtekintettc. sáros habituso:r..at, felisr:tcrte hivatáso
mat, lábair.ilioz borult és bocsánatot kért, ru.:iért J~étcl~:-~G.r;tt • 
.Azután hangos szuval visszahivta a társait~ nagysol:ára elé is 
:nerészkedtek és halván a dolgo!~ állását, hasor&l0ké!_)en mcgtisz
telte~{, mint a.r:1az. Ak~~or azután a falujukba ve zet tek. 

t: indnyájan keresztények volta;( és a braziliai ferencesek
hez tartoztak. Volt egy kápolnájuk is a Vcgfaszitettnek egy ké
~evel és Szent Antal szobrával .. De a jo lelkek hét éve nem lát-
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tak már papot. Szrencsétlenségükre cs~( gyontatni és keresztel
ni tuatami mer~ minden szentedény~m~t• .. -!l·;~~cruhákkal és az 
oltá~k6ve együtt a ~olyo nyelte .el. _ . 
· Futárt kuldtúnk a legközeléó'Sr'mísszioba, mintegy négy 

napi j~árö földre. Az ottani olasz franciskánus egy jol fel
szaralt csonakat küldött azonnal~ hogy minkat elszállitson.Két 
hétbe telt, mig a csonak megérkezett. Szomo~u buesuzás volt jo 
indiánjaiatol. }.;;:eg kellett igérnem, hogy mihamarabb visszaté
rek, hogy nekik a szenteégeket kiszolgáltass8m. Ot napi ut u
t6.n megérkeztúnk Kaldarába, ahol olasz testverünk szivélyesen 
fogadot~ .. 

Egyik éjszaka midon a verandám aludtam, a beri-beri be
tegségbe estem, mely az Amazonas vidékén gyogyithatatlan. Ok
vetlen szükség volt rá, hogy klimát változtassak és ezért ha
za kellett térnem Spanyolországba. Az orvosok azt mondták, hogy 
négy napon belul mindenkepcn el kell indulnom, valoban olyan 
rosszul voltam nár, hogy felvettem már a h~lotti szentségeket. 

V~gtelcnul nehezemre esett elhaeyni a szeretett misszio
kat. Egy gezösre tettek, mely két hét alatt Parába vitt, ahon
nét Portugáliába kellett mcnncm. Allapotom reménytelen volt, 
több napon keresztül eszméleten kivül voltam. Csak a nyilt ten
gcren mutatkozott nemi javulas. 23 napos tengeri ut után kikö
tötb.ink Lissabonban. 

VÉGE o 

Forditotta: fr. Dénes. 
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E.c.YELLOWLY • . . 
Epen most fordul be az auto a jeraei cityiBergen ava

nuc 23-ra. Két utas ül benne 61 vitatkoznak. !:ost l.fr.Yellou
ly szol a titkárihoz,Mr.Wallingfordhoz: 

-l{ondja csa.k,hirtelenében nem volna egy tükre itten? 
- Igazán sajnálom, de amint tetszik látni Mr.,se hajam 

nincs, s még kevésbbé pirositom magam; igy nem igen szaigál
hatok tükörrel. De mi köze van a tükörnek ehhez az ügyhöz? 

- Tudja J.:rr. Wallingford, meg akartam magama t nézni benne, 
bár nem azért, mintha en pirositanrum magam, avagy volna még 
hajam~ hanem csak az~ akartam megvizsgálni, hogy valóban o
lyan üt6döttnek ésostobának látszom-e, mint amilyennek ön és 
a többiek néznek? 

- Pardoni En csak az ön tevedéset akartam~ bebizonyítani. 
S én még most is lehetetlenségnek tartom az ön pályázatát. 
Utovégre _neni csekélység_ elsti dijnalf- 100000, másodiknak 50000, 
harmadilmak és negyediknek 25000 - 25000 dollár .. 

- On nagyon merészen beszél velem .. mert hát kinek mi kö
ze az én penzemhezL 

- Er.Yellowly megint félre é:~t enge~n, mert én -~ulajdon
képen nem a dij miatt tartom veszélyesnek a pályáz~tot, ha
nem a pályatétel miatt. Ki veheti ezt komolyan, h·1gy : Alaki
tando olyan ismeretlen állat szaborban avagy festett képben, 
amely egészében és lehetőleg még részeiben is elüssön az ed
dig létező állatoktol. On nem veszi azt észre, hoey a pályá
zoktol olyasmi t ki ván, amire azok képtalene!{'? 

- Egy csöppet sem vagyok kiváncsi az ön argumentumaira. 
Elég az nekem, hogy négy pályázat érkezett be a mai napig s 
én ezzel meg vagyok elégedve. Különben is az eredményt fél 
orán belül ugyis meglátjuk. 

Wallingford titkár nem azolt többet. Az auto még egy
két utcán keresztül az,guldott, majd hirtelen megállt West 
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•J&cksan Bouvelard egyik legszebb palotáj• el6tt. Az utasok si
etve azllltak ki 6s a feldiszitett 16pcs6.b4son kereastUl & ki-
~el6lt terembe érkeztek. . • 

A bir,lo bizottság már együtt volt. A terem naJtv r6as6t 
érdekl6de közinség foglalta el. E.C.Yellowly a birálek közé 
telepszik titkárával egytttt. A pályázatra beérkezett munkák 
magasabb emel .. tényen foglaltak helyet. Yindenki izgatottan vár
ta a megnyitást. 

Vér;2e a~ elérkezett idoben Mr. Yellowly int a titkárá
nak, aki főnöke nevében mc(';nyi t ja i.i..."UlepGlyesen a birálői tár-

l - t , ... ., . l' t . l .. , ' 1 - t. tá lk t. g:ra as ... es .te .. szo 1 J:=t az e._sc :::~·~OJ:-:u pG. .... yaza 1 rgy a o o-
.ját, hogy lépjen e1o és müvét mutas&Ja be a közönségnek.A bi
rálat nyilvános volt, de azért senki sem merte volna föltéte
lezn:. a birálJkroJ, hogy talán részrehajlok volnának; hiszen 
köztUk foglalt helyet Valtcr C.F.ichlson,Robert Doulan, D:R. 
TOT!lpson,Sam. Yubas l K.H.Clinton és :r.:egan~i nevezetesség,akik
nek a becsületessége minden Jer i tiká.n feliil állott. 

Abirálck és a közönség kiván~si tekintettel keresi az 
e ls ő szá.m"'.l :ar~ü aJ.koto j á t a meg j c lentek köz öt t. Az a leghátul
so sor bo l indul rG.cgmüve felé. :Magas, de minden soványaága 
n:ellett sem mondhc.to karcsmw.k. A járása szinte lomha, minda
zonáltal izgékony ~laknak látszik, amit fejéne~és s~emeinek 
idec;-::3 Jr..ozdulata.i engednek sejtetni. Müvéhez érve a közönség 
felé íoz~dul, Sápadtaága és szemeinek l"illogá.sa bizonyos lázas 
izgatottságot árul elo 

- Mélyen tisztelt közönségl Mielőtt világrengetb müveim 
elsőszülöttjét önöknek bemutatnrum, engedjék meg kérem, hogy 
el6bb atyai érzelmeim boldog örömével önöknek is szolgáljak. 
Tehá t ezennel kije11:entem·, hogy a kettes, hármas és a négyes 
számu müvek édes testvérei az els6 számunak.Ugyebá:r nagyssc
rü! Fzeknek azonban a szempontjai különbözök nemcsak szinben, 
hanem a helyzetüket tekintve is; de csak azért, hogy szimit
hassa~ az összes díjak elkaaszálására. Ez mindenesetre nekem 
is nagyszerü lesz! He-he! 

M:r.Yellowly kinoa nyugtalansággal kezdett fészkelbdni 
a helyé-n hol az elöadora, hol pedig & titkárára tekintve.Az 
el6adot et nem· zavarja, hanem nyugodtan folytatj& beaz6d6t. 

- ReménJlem, nem irigylik atyai örömöm kitöréa,t. 1 kitö
rés különben is nagyon~ hasznos szokáa. Különöaen vonatkozik 
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wz rám, aki mindcn azzaenesémet ennek köszönhetem, mert az ösz
azes szerenesém csak.annyi, hogy meg fogom kapni a négy dijat, 
le. lehet. Ile-he-he. 

Ily mődon beszélt még tovább is az el5ado. Mr. Yellowly 
irezte leginkább a helyzet fcszültségét. A hirálok finoman és 
titokban egymást lökdösték. A közönség sorai közt itt-ott el
fojtott kuncogás hallattszott. V'gre Mr.Yellowyl közbeszolt: 

-Uram! On nem a t~_reyr61 bc~zéJ; ~u~ért ·kéPem, térjon ::t~om 
iolg:okra, amelyek ide tartoznakt 

- M:inden bizoiL".yal - folytatja beszéd.ét a.~ eloado - k!)t.;
~ssége a józan embernek az én tárgyaimnál t!larc.dni. és az0~<:Jol 
el nem térni. S azért ne tessék rossz néven venni, ha még be
lérek a röeblingi árvaházba, mert azis a tárgyarnhoz tartozik. 
t.i. a kihirdetett pályázat ar.nyira felhevitette az agyamat. 
iersze önök :nég nen: érezték, milyen lázt okoz az, ha a gondo
latok vajudni kezdenek. Sz6val atdnt anavezett árvaházhoz értem, 
~zdegélni kezdtem a. z udvaror_ já tszaclozo gye;::Jckeket'" Egy~ ~cr
csak a feje:n::?e ütöttem szölván: Hopp,r..egva::.:! A megalakitandb 
Illat· alc.pformáját találtam meg. Ugyanis az urlvaron két g;y·ermck 
_, tt . l" l , + , . bb áll ,_ "k ,.. . JB.tszo _,; ta lCSKaz .. a~c, anu f.~. an . , J.:..ogy az egy1 :mc6Jogja 
•mé.sik lábát és elkezdi tolnis ez a másik szép~n mP.gy Ei. ke
sein tovább •. Mondjá.k, n~m ne.e~rszer~ü-e fl. ketto összekapcüolásá
k>l egyet csinálni? Ige{ azon igy0kcztcm, hogy olyan állaLnak 
a szobré.t készitsem el, ar:telynek a véz.:i a }::ét gyermek ös~~c1:Ö·· 
-.esébtil keletkeznék. - :Mr.Yellor;ly i::;g~,tottan szöl közbe: 

·· A go:1ci.olat ugyan jö, de követelem, hogy mute.ss.!:l. már be 
b t , t , t'ál . . , d t • szo ro es ne re ....... J on 1.1y mo on. 

- Én is épen azt akar-om - mond.ja to·vább az eloaJo. Csa_ 
lég azt akarom megjegyezni, hogy én sohasem voltam szabrász s 
•ért a jelen esetben is csak magát a 1ncg1Jögzi tett gondolr. tot 
luztam önök elé; ami ugy történt, hogy léceket szegeztem ö~sze 
•két ~yermek alapvázának megfelelőleG. A tudosok már rég be
lizonyltották, hoiYha kü1önböz6k a szumpontok az alkotásban, 
lllönböz6k lesznek a müvek is. Én ezt is alapul vettem és ku-
llnbözö halJekre raktam a szem-pontokat; igy keletkezett a má-
ák müYem. . 

A azonok diadalmaian nézett körül. Ekkor a közöhség el
ll eor,bol •11 aranyo~ kis b6bike odaszól az anyuskájához: 
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- Anyuci~ Ugy-e ezentul id~~ fogunk eljönni és nem a cir
kuszba~ - Mindenki el6kapta & zsebkendbjét 1 hogy a kit6r6 ka
cagást elfojtsa. Mr.Yellowly felpattanYa hevesen kezdett be-
szélni: . 

-.On be~ünket bolonaoknak&tf.rt~ M.;mlnketmélyen sérteget 
és ön magát nevetségessé teázl; ügyh'Ogr:alapos a gyanunk, 
ho ey ön Arlingtonbol /hires· el.inegyog7·inté!et/szabadult ki. 
:En annyira kétségenkivulinek· te,rtom· ezt·~· hogy már telefonál-
t l • t"''k•' t . a·~·;..&.~'' :ts ~ rr.cn ö _cr .. 

A.r7. eJ.qadö ezeket hallva Y:étségbees"ett pocba vágja magát 
és muvei fele ke7.u s7.avalni: Halljátok fie.cskáim, le akattnak 
titeket szakasztani a szivemrol. 'fagadjak, hogy tereintettelek 
benneteket. Irigysegbtil szándékozn~k letaszitani égi tronu
somrul. Jól van noi Ha nem tetszik nekik, hogy isten legyek, 
megsemmisítem az egész világot. S ezzel az egyik pályamüvet 
kézrekapva nekimegy a többinek. Töri-zuzza végtelen nekike
seredéssel. A lécszilánkok csakugy röpködnek. A közönség si
etve tolong kifelé.Csak Mr.Yellowly és a birálö bizottság~.
~ad a helyén. A duhöngónek már csak egy lee van a kezében. 
Épen a bizottaágra akar rohanni, amikor hátulról a megérke
z•tt mentok lefo~ják. J~egkötözik, autora teszik s elrobognak 
!\rli!1gton felé! I!r.Yellowly ezalatt eltünt, ugy hogy mii:or a 
~irálo bizott~ág körülnézett, már senl(it se láthatott. Mit 
tehettek egyebet, ök is eltávoztak szép csend•s~n •••• 

----------
Ami még ezután következik, az talán nem is tartozik az 

elbeszéléshez, mivel azonban érdekes, ha nem is érdekel min
denkit, hanem csak a roeblingi ~rvaház igazgatóját; mégis 
segithet az igazgatanak mindenki azon csodálkozásban, amely
lyel c fogadta egy névtelentol jövő 200000 dolláros ada.mányt 
az árvaház javára. 

fr.Da.mján. 



XIKOB ! FOLD KIStiT ••• 
• 

Fri11 aeqc6aU aratoial, 
lala&PIDI6a, ~arlónóta 
Belezucott, belezengett 
Busa•YigO sizsen6aael, 
Renire-hajló libbonéasel, 
Vicke46lyü a~atoTal 
Belec1engett már régóta 
Lelkembe. 

Az apám lett Thonusoba, · 
Bennea meg as Alp'r váre 
Fölpezsault az 6ai földért 
S bus asabadaág öiztönével 
Oaztönözve öaztökével 
Ide-oaa,hébe-hob& 
Fájo lelkem lángba véve 
Ki·kigyult a r6gi nota.~. 

Él ilrenkor álmadoztam 
Es huzott egy bua igézet, 
Vad ugarban azátogattam, 
Mig felettem szárnyracsattant 
Egbe-siro Napba-szállo 
Kis pacsirta énekelve. 
Elhallgattam meghatottan. 
~jra kesat!~ hogr.ha végzett, 

· ll·ada.raa • •1g énelC6t ••• 

lfajcl arattam zizzenbaen, 
Kaaza villant, dölt az élet. 
Rtm vigyor&o Tig pipacanak 
aem volt aentsés, aem kimélet. 
E• vicaitam, mint Tigaclnak 
Busa•Y'co, bua le16nyek, 
Enekl6aen 6a er6aen 
Ereastva a kaasa6let 
S'r&& DuS& tencer6n. 
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He j de mikot' é'br-edeztenf · . . 
Nem volt· mls; mint kollkoly.-rona, 
Hejehujj4s betyirélet, 
};1ely a lelket rincba roja, 
Táncraálló Tad legények, 
Konkoly-kéve, üszög-asztag 
S e világba összeasztak 
Ep vi~ág és nedvben gazdag 
Dus gyümölcsök észrevétlen .• 

Oh Uram ezért ne engedd, 
Nyilt szeme.m hogy elvakitsa 
Ez igézet csalfa fénye 
S hallgato fülemnek ártson 
A zenés Föld bokron-árkon 
Átszürödö éneke •• ~ 

• 
Mert ha mégis ugy aratn~ 
Kalásztel'Dl6 rengö ronán, 
Mire lel~tem fájon gondol 
Lenne buzám: üszög, konkoly • 

. . - -·- -. ·- -·. 

Mégis jobb igy ének nélkül, 
Hely mindig bus s ha elévül 
l:rég busabban zeng a pusztán, 
Zengt> szi vvel, hang, s.zó nelk\i.l 

.Félretéve kaszapengést 
Arató-dalt, sarló-nótát 
Aratgatni konkoly nélkül 
Lelki buzát égi rónán ••• 

fr. Celesztin • 

• • 
., 
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Rovatvezct6: fr.Bonifác. • 

l~ .c • 
~-.. ~rClUS o 

nr T."''"'- p .,. Ennná 1 "o 
'"''-' ~l o'·· .. .. L. · • _ nue _ neve na p J, .. 
3l .. l=a kezd.6d.ik a husvéti ~z ü. ~t .. s tart Ű.]_JP ..... _. ··i~> 

i..prilis .. 
13. A felszőnyegezett foly0son egész déleJot·: h11Ilá:·1·d 

&i1-:: a gratulál6k tömege. A regge: i istentiszteletnel intonált 
lnnepi kedélyhullám a legmagasabb fázi siböl n~n sz,i~ -. hulló.m
W>lgybe. Hiszen ünnepel ar 1 akiben pásztorát ti ;zt.:l.,_ a vJ.ros, 
akiben atyját lt..tja a l~onvc:1t és :rtcsteJ.""~t a 1 .J.i?l~~~tráli.1L.:> fe-

. "' • • A 1 t , ·1· J.. • b 1 1 • • n • .len ce s l! JUs ag. so"'..: g ra UJ.a o u ll an c .. ~opogUlh.: :m1 1 ~ c. J .J.TiU-
li á l t b h P "t T • 1 , • f 11 , ' •• 1 ,_. • ' ' h ' Va egye em en, ogy a eliL~aPlUS C .~.:OZ.7.0nt.OJ-; u·~i:!.ll ,;,·· 

lánk és szeretetünk/esetlos bo.:;sánatkérésü~k/ ~zikráj[l ki~~~l.t
!:anj on abban az őszinte pax ba:!., atni t a j eJ <.-nl6·.,·6 v il ár i. -:tk is 
negha tottva szcmlél tel~ .. Az c- bt. c: :..n a vidf.ki há ~f J!lök a t yt:~:o~ 
• . ·-l /l . , k t . l . . " t t ., , ,. d .. , . ~ l nvu :1.1':ne ezu on lS (OS .. v;'c~ .e mon;.t.un.;.: az e .-s::.;ct:.:., .. ·~cr-·,,. 

• l t é f' . • + r~·' ' 1 l- ' 1 • ' • · 1 ~gJe en nagys. s l.tlsz ...• l'oro·: .l\.a..ur1an cgt•l ore:~:~;:;<.~.J."'·'~.--o .... _ . , . f 11' •. " l "J.. J • .. - • t \ t , l . - 1 . . -ar 1s, a.1c1 e ~:oszo:'l.·cl~l-C8 c:.. n ·.v:r.:!-:!'00 i. ar:1:.;~. :cr .!-:.. ~·:--1 :-.,t ~~~·-.J•:;n~ 

"ra• ~.1,... .l. .., l. v .. 

2. Sietunk leroni tarto;-:::iJ x.:1~~--~ t a faJ.:a.do, rugye z ö virá-
::- s t vaszna}:r egy :iOlre,...,"' '"e~-~ ... . : i-n,., l. ,,.1· '·~"1'1 11 ·. ~t'O!"I-L A {'l f. r' _.O a .. ., u. 4.J W'- . --· ~·'"" 1 --· re. ... ul ....... H.o._ •. aZ .r, .. s.~ 
~jjel zuhogo es6 ellenére is nc\i7ú.gunJ:: a nagy ucna~c. A ''for
tes fortuna adjuvat í• sP.ntentio. most sc!"1 vallot t )r"'.l.larc0 t ,r:crt 
elyan sz ép id 6 ket•eked.ct t, hogy ar. iz le t·J R guly:'J.s után m~g 
football mérk6z6st is lehetett rencic'zni. Az érö.(.l:~s játel:nak 
azemleltii is akadtak, . kik köz t vol t dr .Burka P .}~elem~n, ki 
.&g a ll-es orákban ért körwucbe. Különösen P.Kalmár Ozséb dr. 
wew-brunawicki plébános fürgesége keltett nagy érdeklődést e 
játékkal kevésbbé rokonszenveztik között is. A folyton növeke
ib j't6kkedvnek 4ldo·zata ia lett a.z egészen uj football /FfJ-
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At7ink aj~déka/,dc óza6b Atya igérete, mel7 egy jobb 6a na
&Jobb labait helrezett kilittaba, legalább ia a jöv8re n6z· 
ve megvigasztalt bennünket. A jelen azamoruság4t is eloszlat
ta - h'la a technika fejlödéa6nek - egr. közelünkben berrogo 
auto, ahol csakhamar beheged t a "belső 'tátongó sebe. l!inden 
re!ldben lett volna, ha közben az esö meg nem ered.:Uivel es6 
ellen még a. XX.század agyondicsért technikája sem nyujt or
vosságot, haza fele ballagunk. De mintha a felhtik Ura ujra 
mce;sr.>:6.nt volna bennünket, mire egy tisztásra értünk, az ég 
ujra ki.dcrült. A já.tek termes~otcs~n i.'olytatodott. Kis ezeren
csótlenség is Gsot·~:, arr.c~E:yibcn PoOzséb máskülönben is fájö 
szeme közé egy vakondturást rugtak. A játéknak mindazonáltal 
a hanyatlo nap vetett csalc véget, miro fáradtan haza felé 
tartottunk. 

Egész májusban délután négy orakor a Haller-féle loret
toi litániát énekeltük. 

J unilis 
2. Az utolsö el6adási nap.A vizsgák 8.-án kezdődnek a 

k6vetkez6 sorrondbon: 
8.-9.Scriptu~a Sacra. Thcodicaea. 

14 .. -15 .Dogma t ica Specialis .j:iozaalis de Principiis. 
Paedagogia. · 

20.-2Q.Dogmatica Fund.Jus.Historia Fhilosophiae. 
26.-27.Egyháztorténelem és Szunoklattan. 

12.Fotisztelendo P.Provinciális, ki pár hét óta Szent
kuton tartozkodik, hogy megrongált egészségét helyrehozza, 
ma este hazaérkezett, hogy vedoszcntjének,páduai Szent An
talnak ünnepét megülje. Amde az ünnepi tonusba egy kis disz
szonancia vegyültaP.Kornél rosszul let es azota nyomja az á
gyat. 13.Ft.P.Provinciális el6tt az egész familia nevéi_;·en 
P.}'agister fejezte ki jo kivánatainkat. 

26.Vizsgáztak magántanulo gimnazista tcstvércink:Fr. 
Cclcsztin/VJIIQ(,fr. Alexius/VII.o./,fr.Tivadar/VI.o./.Gro. 
tulálunk a szép sikerhez! . . 

27.Az utolso szebeli vizsga délutánján a gyöngyöspüs-
pöki Kántor ur cseresznye f'in élveztük a jol végzett munka 
örömét. 
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. 28.Reggel 6 orako-r ünnepélyes 'fe Deum. Ki-ki halát ad 
az Eg Urának a tanév szerenesés befejezéséért" Délután 5 öralr:or 
érkezett P.Markó ~a~cell,a m~riána provincia neoprcsbitcre,!:i 
c,aak nem régon egy évct töltött a gyöngyösi klc.rikátbano Más·· 
nap na.gymisét celebrált, prédikáelo után pedig primiciás áldást 
e>sztott. Már napok óta mindenki P. 11arcella.l beszélt .Andnt megér· 
kezett , lett is aagy öröm.Mindenkinek volt valaLi kérdezn~ vagy 
mondanivalója. Sajnos a boldog viszontlátás csak egy napig tar
... o ... t Q a ta"··or.o· P~·t.nl., után v.nte•t t· 1 ···~-~ .... ·t"h~-- 1-· ... · • ..~.'.-.··-g·-~~,.L a u u . v ü -"' v "' \JA.J..U.~..; u\;.U. ..,..; ~ll\,;; .j~A..!.iJ 

forro kivánság: Dirige Domine via~ eius i •.• [.:;nj P .. ~viar~cl.~, az 
Ur papja vagy ••• Neked küldetésed van ••• De ne fclcjtke:·;~el mo~ · 
rolunk som. Julius. 

2.A zárdatemplom bucsuja rendes ünnepi istentisztelettel 
ltin megünnepelve. A 9 órai nagymise előtt, melyet nagys.Bozsik 
Pál prépostplébános ur celebrált, szontsegcs körmenet volt.Es
te kozdödött a nyolc napos lclkigya~:0rlat dr .. P. Va':gha Theodo~ 
rich lelki vezetésével. 

8.P. Ozséb igér·etc a Inai napon valósággá lett. E~y fi
nom, er6s ÖtÖS footballt kaptunk. Jster fiZC!~Se mC"';! ri!'ldjá· t 
ki is próbáltuk a gesztenyésbcn, de hasztalan; a besztc~1yé3 
nem football-pályának készült, sőt még a kéh.epen l~íTÖ VrlSkO·
rong asztal clhengeritésé~~-cl sc·-:t lett ar:.-i. VaJahel mf~is pl·· 
lyához kell jutnw1k. P .Mag:· .:tcr s::er~tettcl es egy ki~ r ldo
zattal megoldotta a ~~olgot. !:ét nap mulvJ. hangol~ ha:::..Lu.·~::.,~a·~KJ~ .• 

. th , t . k . • d ., , l '" l , , . l ~ 1 m1n a ma ·ral ~ran u.J..as e!'L'l1.C .t ~yes u.:: meg nl;'7i .:.·11 ~ ;~_·_;·... \.1 J __ ú· 
én este P. Magister minden kótségrt elJszlatstt. A holr~pi 
kirándulás biztos1 

1~ .• -én reggel 4 orakor n~r talpon az egész klcrikátJ!i
seha.llgatAs, szentáldozás ut in utnak indulunk,to:;y mér; rr.iclCtt 
meleg lenne, az erdlSb., érjünk.A Háriácskánál elköltött reggeli 
ut'n folytattuk utunkat.Katonásan lciléptünk,~crt alig 9 óra 
után mAr célnil voltunk. Kevés pihenést ta~tv~, ámbár néhá
nyan panaszkodtunk a fáradtság miatt,csapatonkint a Kékesre 
tartottunk. Derekas izzadság és hangos szuszogás után lassan 
a k1l,t6toroDJr& 6rtünk1 ahonnét t4jö,f!jdalmas Hnérzettel 
as .. l6ltUk a vii6ket a&on tudatban, hogy Csonkamagyarország 
lepelt.labb pontjl.n Y&I)'Unk• Caaklwu.r folytattuk utunkat a 
Saakl tal6. Libunk&t air h6l7agosra törto a szandál,de az6rt 
caak aralosoltunk. Utunk a haza4ruló gróf egykori vadaskertje 
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mallett állandóan lefelé vitt s lgy csakhamar barangolásunk 
utolsó pontjához'6~tünk. Gyönyö~ü panortmát takart el sze-
mü!lk elől a hirtelen keletkezes felhő. Majd néhány polyfon é
naket pt~óbálgn.ttunk; édes gyöke~ct szedegettünk, majd lasaan 
viasza feJ.é indultunk. Itt azután megjött a bajunk a hegy
mászással. líár végkime~ülést ernlegettünk néhányan. Délután l 
órára tirtünk letelepedésünk helyéhez. Ebéd után kezdódött a 
mcc~s. Igaz 30 emberből alig ]ehetett két hiányos csapatot 
•• • ·• l 0 0 l ., l d t 0 

•"'" ,O 1 rlr .. A h 0 h'' oss~~~v:~lo.o;a·cnl, anny1ra e+o H-l · a Ja"ciureuv. sza ara1 o-
·-· c"-:,. ,,.~r. ~-t ne· ,_J·~·-·1 .. , .·Ja'~-.:.l1 ,..CS C'"'1.··}·.~,am"-n 1 ... 1· ~l l-l- S P.kke'p megfogyva. ·~ ; __ ., ... .LJ...(""' • . .~ • l .. n l ·J t u"""' ~ U c.:.v ... \. ~~a..""" .. ~ c: ....... -'- -J _",~ 

és a~y0neyötör·-;-.; ::-::egís 0gy óráig tartott a já.téko Az ellen
fél tS~yil:-w:-.:6-sil: tagja hn.láliiwgvetéssel küzdött; a vée;e~ed
mény 1r .. égis 5:0 a nyertesek je.vára .. Sebaj i Csakhogy az uj 
labda dJrekesa:L kiállta a próbát. Hazafelé a Rákóczy-forrás 
enyhitette égő szomjunkat. Negyedórai pihe~---~s és rövid uzsona 
után lo!Ih~án ballagtunk hazafelé. Félnyolcko~ értünk be a zár
dá-oa., E.~yenlore lelohadt kirándulási .kedvünk. 

E helyt mondunk hálás köszönetet ft.P.Oslay Oswald 
.Praefectus Atyánknak, ki mint máskor, ugy.:·. ~: .--~~~gi yi? :~ák 
i;. _ ., . . ··.·3 könyvekkel ajándékozott meg minket .Ezek a kö-
vetkez tik: -

Dr.Toldy L.Prohászka emlékalbum. 
Brisita F.:Prohászka. 
ToP.may c. Szent Ferenc kis virágai. 
Reinach: A müvészet kis tükre. 

Isten fizesse megl 
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