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Acélveretu igazság az, hogy a gerinces franciskániz
mus alkotó szemelyiségei mindig a mély és reális alapokon 
nyugvó ~rtékek szolle~i s lclk1 kultur.miliojébcn teremnek, 
akik a hit tudatos bátor harcosai, n~gy problémák mély szcm
l~lctu. meglátoi s aki!\:. tudasgyökérzetuket az élet mélycib(; 
eresztik. 

Ilyen .. spiritus principalis" a mi uj Föatyán.k, 
_ P. Oslay yswald, . . 

~.:í folc:..lcli szavát: ,,:_:vangclizaro ~c mis1t Deus" - 11 J1úzot 
jettem bocsátani a fóldrc, s mit akarn\,;:i.~, ha llcm hogy lo· 
bog 'Jon: '' 

Ovezzük Ot i t t most ,· szcrctct 0s ragaszkodás fon-
~a mcgertésck rozsaillatu l:oszorujával s egyben kérjül:,ölol
Jen minkct diadalmas hatalD1u s.z..eret~J szivbre, hogy megta
nuljuk csodálni cgyénis~geb0n a varázslatot, hitében ~ mély
séget, eszm~ibcn a komolyságot es nagyságot s eleteben az 
átélt~ iz~(, francisl;:ánizmust. I:scdczünk Eo z zá, hogy g~tujt
son tüzet, c.levcnot és !orrot, ~ nli lelktinknek és kultu
ránlcnak is., hogy hitünket szivvel-l\3lc>l:el élu, Rendünknek 
tuzos energiáki~l beállo elszánt harcosai legyünk a feren
ces akarások ~s tcttrekészseg meggyőzodescs igazainak vér
tanui mczojén. 

Hirdesse nokurur az 11 cvangclimn vitae ct vcritatis"-t 
az esztétika napsugarában ~s a hal'Illónia. jegyében •.... z ifju
aág ügyo iránt való oclaadása az atadás lelktiletét hozza vi
szontáldozatul, wort a szerctot a legnagyobb energia s a 
leghatalmasabb hat..1lyu mclcgit~..· cro. ,,Cor nostrutl. dilatum· 
est, 11 ~~ualis r'-x, ta.lis grex!-

Ily ~rzclmel±ol szivebcn koszanti húdolattclJcscn 
uj Foatyját a !fagyar Umbria. 

.....-. 
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.l SZEHTÁLOOZÁS. 

Ego sum panis vitae; 
Venite et manducate. 

As Igyház kétezer 6vea története arról tanuskodik, hogy 
mindig Toltak nagr emberek, kiket több6 kevésbbé az egész ke-

.reszt6DJ Tilá.g megcsod,lt; kiknek élete 6s cselekedete.eokat 
követésre buzdított. Kindig voltak nagy emberek, kik tudtak 
lelkesülni a az6p,eszményi,isteni után s másokat is lelkesí
tettek. CsodAlattal telünk el, ha rigondolunk azokra a keresz
tényekrel akik a háromszázados üld6ztetés alatt oly állhata
tosak vo tak, hogy inkább készek voltak feláldozni életüket 
és vérüket, inká.bb elszenvedték a legválogatottabb kinokat, 
le szent meggy~z~désükb51 egy azeme~yit sem engedtek. Cso
dálkozunk azokon a gyenge n6kön és gyer.mekeken, kik a föld
~latti katakombákb& rejt6zködtek, lemondva mindenről, egy 
:áthatatlan korona elnyeréséért versenyeztek. S bámulatba ejt 
rumikor a lanyhaságból felocsudo mexikóiakra gondolunk, kik 
~ösies magatartással és elszántsággal állnak a puskatus elé 
s á.ldozzák fel életüket Jézusért, a " :Mi Királyunkl!ért. 

Valóban, ha kétezer év történetét végignézzük, arra a 
1'leggyöz6désre jutunk, hogy a katholikus Egyház példátlanul 
~:116 jellemnevela intézmény. A megdicsőült szanteknek és vér
:anuknak milliói sorakoznak egy zászló alá, a Krisztus zász
::.e.ja alá.. Ezek a h~sök és vértanuk él~ alakok- jellemek- vol
tak, akárcsak mi. Onkéntelenül is ajkunkra tolul a kérdés, 
:.i.i tette 6ket naggyá, htSsökké, a zentekké. Honnan meri tettek 
eröt az erötlena6gükbent ••• Az oltáriszentségb~!, melyet e
gyedül a katholikua Egrház, mint az isteni igazság s a ke
gyelem öl'zöje,adhat, mert a.,katholikua vallás nemcsak fela
data gyan,nt tUzte ki az emberben rejl6 állatiasság ellen 
valo kU.aelmet, aZ&z az akarat nevelését, hanem isteni e~6t 
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i b ....... .te ........... ,..... .... ....._ .. , ... ~ :l..e· .. 
eMilia._ · a-.. attlln6a· . .aklal'·· Vajit~D• lptr f6hrik 

. ,-·au•h,ll a l.e!f6bh.foriU&b01 i.· ltietllll •• Jltéan ;&Afrit-
J& ·ltuae a le1nebb ... lepqtftb 2•lleaet? legrctzzilk meg, 

; hog a jellem a aaeatáldolie ~eclUli ~l:oae, a&·lfaek 
~ kialaltit&aára ·a lteg,..lemnek kell köa-elllUködnie. Ezt vil'igo
: san bison,itja Ssalé~i sz. Ferenc eme tanuaága: Ha mAr azt 
is kital,lták, hogy lehet keserü mandulafát édeBsé változ

.tatni, ugy t. i.,:b.OGY' kifu-rjf\k a fa gyöker6t s ·kieresztik 
·belole a. ke:::erü n.edüt, miért ne tudnok mi is kiereszteni a 
rossz hajlamokat magunkból, hogy hellettük jókat vegyünk 
fel? Nincs oly ter.mészet, amelyet valamely rossz szok's meg 
ne tu~1a rontani, valamint oly darabos sincs, amely elsö
sorban Isten kegyelmével, másodsorban figyelemmel és éber
séggel ne volna nevelhet6 és javítható." · 

Az emberi természetnek van története. Volt aranykora, 
melyben a kegyelem köntösében tündöklött s ekkor minden hó
dolt benne az észnek. De jött nemsokára a forradalmak véres 
kora, Pmely a kegyelem elvesztését,a felsőbb erők megsebe
sülés~t s az alsóbbak felszabadulását, halált és a betegsé
g3k ezer faját hozta. 

Sajil.os, e korban születtlnk mi is. A kegyelem birto
ki~ol kiest~Lk, jóravaló hajl~ndóságunk megkisebbedett,csak 
óD.-:nr..bt,nk képességs maradt meg ~lkotórészeinkkel. A megcsor
b"uJ"~, összeroncsolt jellemből ép, egészséges karaktert ~::ell 
kov~~solnunk. Igen, de hogyan? Hiányzanak az e~ök. A kihalt 
~h~ér.yt hiába öntözik, hiába ültetik melegágyba, ha nincs 
beru~8 élete~:."' Ö, nem se g i t sem..111i. Az akaro. t tal is igy vegyunk. 
Hiába törtetwnk, hiába ~inden fáraaozánunk, rossz hajlruma
in:kféktelenség~ é~ J:,orlátlan szabadsága ~indig ellen.e zudul, 
ossz3tori és meghius.itjr-.• ·A legtobbször ugy vagyu.L'lk, hogy 
amik.>r jöt akarunk véghezvinni, a l~gnagyobb gyengeségnek 
éo tehetetlenségnek a tanujeiét adjuk. Az akare.t helyébe 
az érzékiség, öns7.eretet, hiu dicsvégy és a rossz hajlamok 
különféle nemei lépnek fel. Ezekután csak a gyenge, töré
keny, de tehetetlen akara~ marad bennfuU{ s mé~ ez ellen is 
fellázad a rosszravaló haJlandóságunk és még Jobban megse
besiti. !z igy megsebesült emberi akarat a tehetetlens~e. 

· t · · ·· · 1 · ., .< tJ!'a-legvégs6. határé.hoz JU .v,l~n1.ncs A.nnyl._ c~cpc~n .. 10 '5,':" __ ..... 
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vergöijü:. )Ua aegits6gére aaorul, akárcsak a megsebesült •bi•• 111 ia JlliDclannJian ·-a•beaültüak j6Paval6 abratunJs·
baa ba UIJlfakbea a niaca amqi ••lak~ llOIJ talprdlljllllk, 
i·ell ... a, ataraterla aBberek legra.t. Mle segita6g6re azoru
UDt, ae es &· aegita6g nem •beri, han• isteni. Hl4ba. ainden 
erőltlc16e, tera6esetfeletti t6J118ket nea hajthat v6gre a uen
ge ata.n.t, aert nincs ereje. Uja.bb ettöket kell beoltani az e
r6tlen, aegsebeaUlt akaratba. Ez az er6 a kegyelem ereje,mely 
oly caodAlatos~.n mül{ödött kB~re a e!.en.t.ek gyenge t~~tében el
rejtett lelkek naggyátevésében. E kegyelemnek kell közremüköd
nie a. mi lelkünkben is a rosszravaló hajlandóságok csökkenté
sére. Van bennünk egy bizonyos fokig jóravaló akarat,-/rumit 
a logtöbb ember jó elhatározásában, de meg nem valósitásában 
lehet fényesen tapasztalni/- mely a kegyelem közremüködés.é
vel csodás eredményt tud elérni. De sajnos, ezt a kis jóaka
ratot is hátráltatja az 6 ténykedésében egy másik, bennünk 
gyökerezett hajlam, az .önszeretet, mely tehetetlenségre kár
hoztatja a bennünk nyilvánulo jóakaratot is. Az akarat a ki-·· 
sebb kisértéseket mégvalahogy le tudja gy~zni, ha nem tart 
sokáig, de már a hosszas és nehezebb kisértések győzedel.1'l3s
kcdnek az akaraton. A bukott természet még. hr:. megisme::.ané is 
az er.kölcsi ren<Iet, igy kiáltana fel Ovidiussal:,, Látom a j ot 
/azaz tudom/, helyeslem is és mégis a rosszat kö7etem .. 11 Ez. 
az emberi ako.1·~t jbra.vaJ.o tohetetlensége, mely a legt~h'..>.:zö:t'1 
gy67.elme-t r.ret o. l{lek j6ságil'L. A bu~:ás okc.,-Iil'J:·.~.d.j[!. Y:'::Hc~s;r·· 
h o .1. 1 , ""l o ,.. l 1 o• t•• . , ~-.ll'nya an1~ac ll.Z erJ..:.::,. cs1 erc~0 ::, mí3 y r..z 0.3Z ont s;:.al)!J.l.y·JZ-
Zb.. "Szent Pál is ezen igazs~got LJlzoncYit~a; ~~ .ArPa. a tcrvt!.Y
re akadok/rn.e.6C.:ülban/, he· eY ar~~i:~J:!:' j ó t aka::: ok tc!' ... li, a. :?o~L:; 7." 
' d k li ' .. .. , .. ~ ·· r· ' t o· ' • • -~.... 1 -;;e..pD ezemra. : e:i. .. ··~ gronyo~.1~ua.: .. .'. d "Len or·ver.~.;ye::~e!l a ,)r. -~~ö 

e:ínbe:' sztn,in·c, de I:~é.s tö~Yór_yt lt.tok tae;;iah.:t~.~:., r;:cJ.y eJ.J.cj1-
kezésbcn Ya.r;. e l~1é:n törvényJvcl s me ly cr.ger.i a bdn :,(:i.'Vét1f~-

l b . ~ ~ t t o o • ,., , ne{ a ra j9Va esz s ez ·e.gJe.~"nbCA.:r v2 .. n. 1•.n sze~:·c' .. r::ct'.~n! Ki 
, =l • t l l~ ln . t '.L "1 • . sz.J.oar"l m~~g eng.;;.:n e 1a a DK eJte o ... ? ...A,.z ] ..:·l.;~1 j(.i.... ;_:l.;~otje 

/keg}relem/, A xr.i U.·~"l.!c Jézu::; Krisztus á.l:e.l. lg,f t<::há:c én mu
ga.'"D. elmével Iste:1 törvényéne!c szolgálok, testtal fr!d.i.~ u bün 
törvényének~/ROm. 7,21-25./ Ezek után mi is j0za~ f~v~l mond
hatjuk, segitségre van szüksége a megsebesült akar9."tnak. Jol 
~ond ja Sz. Ág os tor•. is:" Az emberi ter.r.tésze t, rr-e ly sze r int ·':~ 
i~dámtól s~ületttt1l:, orvosra. szorul, m3rt. be -t:eE> h Lir pedig a 
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természetes eszközök csak egy pillanatra f6kezik mef és tart-
. j4k távol a roaazt61 u embirt,de nea tudjü 'talak ta.Dl az 
emberi ter.mészetet gyökerében megorvoaolni. Ezt.az orvoa14at 
a kegyelem tudja eszközölni,melyet az Oltá.riasenta6g v6te
l6ben DJerUnk. Ha nem köze~edUnk a Krisstushoz, .tATol mar&a 
lelkünkt~l a keaelem. · · 

l!ert hiába:. Mig Isten lelke nem jön hozz6.nk keuel
mével, addig lelkünk a földhöz tapad 1 mint lat. 6lettelen 
teste nem képes felemelke~i. Az égbe akar szárnyalni, de 
mint a féreg a föld~1öz ;a ter-emtményekhez, Isten fenség,nek 
lábnyor,la.ihoz tap?.d. .. U em tud. felemelkedn~ Istenhez a sas me• 
rész röptével, hogy vele egyesüljön és Ot szemlélje."/Schee
benj De a kegyelem szá~nyakat ad, malyekkel a földlek föl6 
errelkedhetik, akkor kicsiny a föld számára. A kegyelem sz6t
ttri r·abbilincseinket, szivünkben nyugtalanságot 6s eláget
lenséget kelt, ha az érzékiség vagy az élet kev6lys6ge a bü
nök szolgá.ivá alacsonyitottak. Ez égi orvosság megtisztitl·a,; 
lelkünket rendetlen vágyainktól, rosszravaló hajlamainkt6 , 
L1n.n.latainktol 1 meggy6gyitja lelkü..l'lk sebeit, s az isteni e
'!.'~Ök birtokába jutunk! Diadalt ül a boldogság és öröm, amik011 

lrisztust, a minden kegyelmi erők szerz6jét magunkhoz ve~z
szill~ és Vele legbensőbben egyesülüru~~ Unnep van akkor a lé
l€kbe!l. és boldogság a szivben. Az örö~ora elkábit és ugy 
ére:zíik, hO!:Y nemcsak lelkünk, de egész valónk a Kriszt:,_sé. 
1:in t~:a a test is r,1eg e..karna szabadulni bilinc sei tól s fL lül·· 
a~~c..r:úa ~m1ell:edni minden érzéLi dolgon, a láthatatlan, kr isz
tusi régloba. D;3 lássulc a szentségi hatásait is ez égi e.le-

. 1 k u e J..i.E~ • " _ .......... ---.. .. -
A szentáldozás erősségtüÍk. 'á: bün ellen. Ha a birkoz~ 

más ck ere j ón tul akar tenni" izmai t nap-nap után erős i ten·.e 
kell~ ugy a krisztusi léleknek is, hogy az ördög hatalma 
f0lé emel!~eci.hessék lelki erejével, gyakran meg kell magát 
er6sitenio a krisztusi eledellel. Hidd el,-mondja Alexandrw~ 
ai sz. C,Till- az áldozás ovószer neacsak a lélek halála, 
hanem ~ak minden betegsége ellen is. Gyogyszer, mely meg
szabadit a halálos bünökt61. l!ekem mindennap kell as Ur vé
rét magamhoz vennenl- mondj a sz • .Ainbrus J- hogy naponkint el
n~"erjem büneim bocsánatát. Eivel mind.ennap vétkezem, azért 
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aindeunap kell, hogymatlecren abUDellan val~ gyógy~zerem. 
Uert esen .Mindetmafl keDJeret11 gyógyszerill kapJuk a m1uden
napi e~le~ség, a m1adennapi hibák ellen, ~elyek gyengesége
inkb61 származnak. Aki a szentáldozáshoz Járul-mondja sz. Ta
más,-az az áhitat buzgalmától fellángol, ég5 szeretetre, az 
elkövetettbünök fájdalmas megbánására és hasonló kiebgeszte-
16 tényekre hatalmas ösztönzést nyer. Ezen ist~ni eledel al·· 
kalmas arra, hogy a mindennapi ballépések által meggyangitett 
természeticletti élo terőt isli.lét helyreputvJ.:j~. ;~ trl.s11t.1. s:z. .. 

. "" ,_ t' t . Olt ' . .._ ·· . '·1 zs~na~ .2.a r.roza ~a ~izer1nt az .n.r:tszenvscg ep ugy l!leg·\.reu a 
sulyos bünöktöl, amint megsza.ba<liL a. bo0sb.r ... aicci OÜilÖ;~-~~Dl .. ::=11·· 
nek a k'n.Ll.('zh·~sJ· e 1 ·'='dAJ.,nP.J·r e~~·irJ'k leiJ'1,.;vt.lobb 1 ..... ~-.;c:::a 1',..."'\7 ''1 ~~ • • U • viw4o . .J.,_" v .J\. 'ocJ ... .- -'- OJ.~.L ""' L:..'.:ul.•(; ......... '! ... .a.·,Jr;;.,j -L.,, 

sékli bennünk a szenvedélyc].\: tüzét .. Ki ne ér·3z"t:e vulna ogy ~ 
egy buzgó, bensoséges lélekl:el végzett szentá1cloz~-.s után, h·Jt;;Y 
a Krisztus testéből és -rréréb6l gyögyitó és !n~gszentc}i.J eró i-· 
rad ki, mely egész létünket n _lényünket át:h.J.tja és t.aJ.rc;:.;a.J"l-· 
ként csepeg lelkünk sebeire'~ tre:~zi.ik naprol-nap..na;, kik :_~ s.:tent 
eledel v.:teléhez járuluruc .• hogy a legjobb .Ysd~le;m P. gcFiSZ e:.1_

lenség kisértése és támadásai ellen. Krisztu,~ erE;je, I:lely ~ 
szent o3tyában van elrej tv3, megtöri és megsemmis .i t1. a.z eJ.l.-;L,. 
séges táJr.lB.dásokat és hatalliw.t, mo:1dja. Antiochia~. Ez .. I~: ... ác: ·· 

A l' tá . , .J- , , t ] , ; . .. . l . , ... t , ~ . ,, sa .. -n ~reJe" es na e. ;na-..; megr;or.l., ac~r..el~ o~;s2en ... ama.~asa-
i mind meganny .i nyil j seimai másr~- nCln céloznak ~ n5 ~:"!-llc6~-" ·'511·· 
ket bün??e vezessenek. n ... 

Kr is-ztUS az 1~rt rende "!+c !> SZ~~t::! Pgl· n -i P. dc l ·t: l....Q"l'V C'" ··1 ~~-
....., . .1 .. "" _.. """"• ..... - ~.... --··' .11 C".: '-....>. ~ ..... 

. •, l , l li . • l J. , , , ., , l' , , L .., 
ran···:·egyu".~ me.glu1~C:.ílOZ e itLU!{ ~apJaJ.a.se.:ra, cer··= ~s~l.:.~ 1:c.e;y ·,,u_u_-. t,. h .L~ ' l' , ; t'+. l~- .. ,-J a sz en s eg~ a ~e:1Sa1 t ervr;;m.yJ.1 C J u. ta ~11.1 t.:. e _,_!.:LLr.l~iJe:n.. i' c :L"h~r~.-

cs~k a biL"1.ök ellen ha~.:hatos orvo:Jszer, hc.r~c::. a:·,ok.i.lJ.l~ m:lac:Lr~r1 
ros~z ha-tása ellen is. Az emberi szi~J' ;· é1~tclrr1c tG gon(;ol~~.r.i 
ifjukorától kezdv-e !ta.jlandok a ro3szra/Höz.I-C;2l .. /',s L·1lLGn:t 
a lázas beteg 6sztönz6st érez, hogy forrós~gát ital0~ral csi.l
lapitsa, melyek csak kárára vannak; ugy 6sztönzi1: {~zen r~n·
detlen, rossz vágyak" hajla.mok a lelket, hc,z~r t.i:tctt és (.~
talmas dolgokban keressen kielégitést" melycl~ heves kiséPtést 
okoznak. :f:: _ _..;; rossz hajlamok ellen is a legerősebb és l~e~~_at
hat6sabb eszközök egyikét nyujtja nekünk a szentáldozás, mert 
az eucharistia nem csupán eledel, amint tanitják az atyák és 
egyház-doktorok, hanem lelki orvosság, gyógyszer is az e~beri 
sziv rossz hajlamai és azenvedélyc• ellen. Krisztus a gyru{ori 
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v6tellel •mondJa A.lexan4riai as. C)'rill,- bennUnk asáll.l.at 
b6nl, o\t lakik I.IÜ.& 0-·\íubk Ul'aa, aaU.& a6PI6kl! a 
tea~k tadaiban uralkodó tön6nyt. Ez a .. Y4Iaaztottak g•
bonáJ&" 6 a a boPI melyb61 a azUcek aa.rjadna.t. A 1sent eledel 
e~6t éa kedvat·:önt a j6•aj · me11Jlek titka •• hat,aa abbilf Pé j• 
1~, hog kie~~kiain~ ültat~a~ azeretettel és "'t!fal Ye· .. 
sz1 ma~ihoa4 KiRl~ 1nk,bb óhaJ{juk a felevaló egyeaül6st, O 
ann4l lnk4bb akarJa a lelkünkben való maradtst. Tüz as, mely 
a meggeqUlt eröket a~ istenea életre lán3:ra lobbantja;el• 
rejte._tiateni kenyér, mely táplál és éltet; osodilatoa ital, 
melJaegörvend.azteti a esivet és kedélyt} megerösit, f'!jdal
munkat •• szenved6aünket elfeledteti 6s-e. krisztusi .6lethez 
uj ladületet ldllcsönöz. Jöjjetek hozzAm, ·kik fái'&doztok 6s 
terhelve Y-agytok-mondja Krisztua- ás én megenyhitlek titeket. 
Akik n• jemnek hozzám, azok csak vonszolják kereetztjtlket s 
egyazer összeroskadnak alatta. Uehéz t:.z éle~. I:önnyUvé, vi
dámm6 akarod tenni? légy·Krisztus barátja~ O segiteni fog. 
Ha. bün terheli lelkedet, csak siess hozzá) ha csábit a vi
lág, kere a a Nála menedéket ;. ha tisztulni akarsz, fürösztgesd 
lelkedet az O kegyelmi gyógyfürd6jében; ha javUlni akai'sz, 
borulj alázatos lélekkel oltára zstmolyá~a; ha jtmbo~l a
karsz élni, vidd azivedet gyakran tabernákuluroa eléJ .ha jobb 
életet akarsz kezdeni, köss bensőbb baráti viszonyt Ovele; 
ha szentülni akarsz, egyesülj Vele minél többször. Ez a sz. 
áldozás csodás és elrejtett titka, amit megérteni, felfog-
ni nem lehet, ezt - ha. valamikép kifejezhetik szavaim- csak 
átélni lehet az b isteni szivének csarnokában, ha minél job
ban közeledünk a szeretet és egyesülés szárnyain. A minden
napi kenyér az éle~ si v~~agjában nel~ü~k!. föld~ ~a~á.I_ld,kok
nak oázis. Itt nyuJt a Jó Pásztor hus~tö, felud~to 1talt 
az eleped6 léleknek; itt éleszti ujra az elcsüggedt szivet; 
itt ad mennyei vigasztalást a kiállott fáradalmakéi't és ne
héza6gekért. 

Igy meger6södve és felüdülve, vidám szivvel és égi'e 
eaelt szemekkel vándorolhatunk az élet sivatagjában. Végre 
e azentaéggel táplálkozóknak gyön7ört és élvezetet nyujt, 
.. 17 'talakitja 16nyünket Jézushoz; az emberi vonások kez
denek haaonlok lenni J6zuahoz, a földnek hatása mindinkább 
bam&lyoaodik, a a.DnJei pedig kezd feltUDni éa az embei · 
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iolsotaa kereaatula-..rzik laaaanki»t as iateDi. 
. --~·------. h, llou ·eDnek a nau keuellllllek. a befogaelle '-ra a61-

t6k ~' tiasta:lelkiiameretre .Taa. asuta6g. Ist pedil a 
bünbha.t aaenta6ge eauö·ali. Hin61_ többesör. járulliDk az 61~ t 
forráaibos, anDál IJ&kpabban kell tiastitan1 lelkUnket a.bün
b4nat gJógyfül'd6j6ben .. Szent Pál figyelmeztet, hog. Ul1 együü 
• kla,6r"l 6s U17 ilfunk e borból,- ae~ Kriaztus teste _6a 
vére-hograz lelkünknek ne;kárhozatára, hane.a üdvösa6gt.re 
azoJriljen. Ig7 a azentoatyiban agunkhoz vett krlsztusi u
gyel .. beTilicit lelkúnk legatit6tebb birodalmába 6s felszin-. 
re hosza, kiaeriti a mi gyarlóaigunkat, gyengea6güBket, ~
detleJt Yl.a7&ink:at és kivánsá.gainkat, az6Jntalanszor '&rlusito-tt 
hanyaga~t elhattrozásunkban és lelki dolgainkban, melye
ket ali~ ismerhetnénk meg. Sokszor éreztüle azt ia., hogy,ha 
valami Jót megismertünk, vagy felfedeztünk, azután er6sen vá
gyódtunk s minél nagyobb jót fedeztünk fel, annál nagyobb a. 
vágyódás utána. l!i is érezzük na.p-nciP után, hogy a legfőbb 
j o, · Isten után vágyódunk, ·O mindenünlc, hogyha igazi bensa-
s éggel, áhitattal vesszük magunkhoz. Ez a vágyódá• oly er5s, 
hogy Sz. Ágostonnal igy kiálthatunk fel: 1 ~JUgtalan Uram ·a . 
rni szivünk, aig tebenned meg nem nyugszi~." llem elégit ki min
ket a vilJ.g az ő pompájáYal, a bölcselet, a tudomány az 6· .. ",_ 
száraz teoriájával; lelkünk vágyait csak Krisztus elégitheti 
ki. Lelkünk, hacsak a földi dolgok, tudomány után törtet,o
lyanok leszünk, mint az élettelen csontváz, vagy automata; e
gész ·életünk ÖlJökös egyformaságban fog eltelni. Innen magya
rázható, hogy vannak tudos emberek, kiket a világ nyelvére· 
vesz és dicaéretekkel halmoz el. Valóban tudásukkal kiérdemel
ték a tudós nevet, de hiányzik még valami az életük~l; hi
ányzik egy bala6 er6, a kegyelem ereje, mely életet lehelne 
beléjük, hiánJzik a jellem. Lehetnek tudósok, de nem jellemes 
emberek,nem krisztusi ideálokért él6 és áldozatos lelkek. Ott 
van liagy Sándor, lfapoleon kik nagy hadvezérek voltak, kik
nek tetteit egy világ cs;;dálja,de nem nagy jelleme!;:, életillé 
még ne~ köYet6sre m6ltó. 

Ok csak JDI.a.okat tultak meggJ6mi,de önmaguk ellen nem 
boldogultat. Ez6rt mondja róluk Prohászka püspök; hogy h6sök 
6k, de a vaepatkóa er6asak egyoldalutágával. Isten tehát a 

•l&&-



szentá~doeáa tltal ép ebben a küzdelcaben DJujt aegitti j~ 
bot, hogy minden uenges6günk és betegel 'llap~tunkból ki• 
gy6gyulva, Krisztus igazi katonti legyUnk •. PAli •·•· Vinc-e 
tanusága szerint::" Valamint a tiltott Q(~Jaölc'ab51 eredt 
mindemíley'omo1'11!B!gunk, testi-lelki gy6ngea6g(WJ, ugy amerq• 
nyei eledel kigy6gylt m1n Un ieteca,g'bal, az akaN.tot '~r!' 
rossz hajlamok nyavalyáj,ból." AranyazAju sa. János pedig,,, 
a az.á.ldozia gyümölcsél'61 ezeket irja: 11 A nekUnk adott ke~· 
nyó~ eszközli, hogy nemcsak szeretetben, hane.m valós!gban 
is Krisztus testévé változzunk át." A mély és igazi meggy6• 
z6désből végzett sz.áldozás h~s jellemek~t nevelt és fog ne
veln~. Ha igazán törekszünk Krisztussal eiYesülni- mondja· 
sz. Agoston- ezen eledel által máaodik Kr1aztusak leszünk. 

' Vajdahunyad. Fr. Jgná.c. 

ID..RCHIAI SZ. JAKAB. 
Rendbelépésem után sokszor elnézegettem a zárda fo

lyosojtn azt a képet, amely egy ferences szentet ábrázol~ 
kezében kelyhet tart. Kérdésemre azt a választ kaptam, hogy 
l:árch!ai sz. Jakab, a rendnek nagy szentje, hazánkban is 
járt; ha többet·akarok tudni, nézzem meg a brevió.ril.mlot. 
Többet nem tudt~ meg. Azon szent iránt való érdekl6désem 
azonban, aki hazánkban is járt, nem hagyott nyugodni s kis 
könyvtArunk áttanulmányozása után megisme~tem, bár hézato
san, · rendünk eme fényes ~.sillagának életét • Azon testvéreim 
kedveért,. kik talán szilltén anny1t tudnak róla, mint án va
lamikor, álljanak e sorok tanulságképen. 

,. 1391-ben született r:onte brandoban, at anconai tarto-
mányban. Szülei szegény, de jámbor földmüvesek voltak. Szü
letésekor az esteli homályban fényesség vette körül a há
zat, mely iény előjele volt azon íényességnek, amellyel 
tündökleni fog sz. Ferenc pendjének és egyházának egén. 
Rét ·éves korában a juhok 6tizetét bizták rt. Isten azonban 
máshova szánta s különös mbdon hivta el kö~nyezetéből. Egy 
farkas állandóan r~itgette a kis p'sztort; hiáb• menekült 
előle, hiába változtatott helyet, a farkas állanacan ül-
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i8ate an6lkül azODbe.n, hog1 benne vagy a juhokban bármi kárt 
tett ;olna. V6gül is a kis gyermek egyszer hazahajtotta a 
Jl7ájat s Offidába szökött eg:rik paprol:o:r;á~o~. A pap h~m~r 
észrevette a kis Douonl~osban /ez volt v1lag1 neve/ reJtoző 
tehetséget s azért kitanittatta, elübb Offidában, majd As
culi·ban, végül Perugia-ban;·.hol a jogot végezte. Is~·.:oLii 
befejezése után a. birui pályára lépett. De hamar megunva a 
világoti karthauzi akart lenni. [ésobb azonban Assisi-ba za
rándokolt s az Angyalos Boldogasszony templomaban olto~te 
magira ss. Ferenc ruháját sz. Jakab apostol na}?j~n. 

Itt csakhamar a tökéletesség példal;:épe lett. Tévedne 
azonban az, aki azt gondolná, hogy a szentek csa1.rugy egyszer
re emelkedtek a tökéletesség legmagasabb fokára.~Pl. a sz. 
tiszta.slg elleni kisértésekkel állahdóan hadakeznia kellett, 
minden imádsága és önsanyargatása ellenére is. Végül egyszer 
megjelent neki a sz. Stüz imádság közben és biztosította, 
hogy többé nem lesznek ilyen kísértései. Fényes tehetségei, 
páratlan tudása, mely őt kora lángelméi közé emelte, rettent
hetetlen, szikle.szilárd bato~tsággal és akaraterővel párosult. 
Itt készült arra az apostolaágra is, amely semmiben sem ma
radt Capistránoi sz. Jánosé mögött; hiszen lelettől Horvégi
áig huz6dott és 47 évig tartott /1/. 

llemsokára meg is kezdte. 1426-ban V. Lárton a frati
cellök kiirtására küldi /2/. Ez az eretnelség is1rreretes elöt
tünk, ezért rola szükségtelen szolanom. Saját hazájában mu
ködött. Bár jobb szerette a szelid bánásmódot, a makacskedö
kat karhatalommal kényszeritette a jobb utra. Hem is szüntek 
meg üldözni őt. Maga veti szemükre később: A hithirdet6ket, 
akik ellenetek jöttek, iparkodtok láb alol"eltenni. utszáz. 
aranyat kuldtetek egyeseknek, hogy öljék meg Capistránui Já
nos testvért és más kétszázat, hogy engem gyilkoljanak meg 
lfujolatibanfi /3/. 

Hogy ezen hivatalában meddig müködött, az Annalesek 
nem jelzik. Legközelebbi küldetése Boszniába szolt: easali 
Vilmos generalis vizitátorrá nevezte ki, hogy a ~glazult fe
gyelmet helyreállítsa. 1.1a.dding hozzáteszi, Hogy sz. Jakab ak
kor Ha.gyarországon prédil~ált /4/. Ez azonban nem va.loszinü. 
Osszes történetíróink ugy nyilatkoznak, hogy sz. Jakab ha
zánkba.J{ csak 1435-ben jött. Lehet azonban, ho~ más ország-
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ban '~ritett, talán Cseh- vagy Németországban. 1436-ben u
g~is már járatos volt a huszitákkal val6 vitatka.ásban. 
Val6szinU tehát, hogy nem haz~cban találl{ozott el5sz6r ve~ 
lük. o 

Boszniában Tvartkó István vol t eidtor a király, ki ti
tokban a patarén és manicheus eretnekeknek fogta pártját. 
Sz. Jakab élesen kikelt ellene és pogánynak nevezte öt azu
tán országát elhagyta. Tvartl;ó Zsigmondtól félve visszahiv-
ta 1433. ápr. 1.-én./5/. Hem kell azonban azt gondolnunk, 
hogy most már segitette öt az eretnekek Uldöz,aében~ i2Yiz• 
ben a királyné magáhtz hivatta sz. Jakabot, de 4 ergy1Ikost 
állittatott lesbe, hogJ' még az uton megöljék. l~ikor a szent 
közeledett, elorohantak Itirántva kardjukat s már ráemelték, 
amikor a szent ki tárta !~eze i t és csodálatos szelidség~el igy 
s zol t:" C sal~ vigyétek végbe, ar." i t fölle bbvaloi to!~ parancsol .. 
tak nekte}::, én !:ész vagyok Isten s~eretetéért és a keresz
tény hi tért meghalni. Hog:>' ki küldött benneteket, nagyon jól 
tudom. Engedelmes1:edjetel: tehát annak a szarencsétlen asszony
naku. Az org~r1lkosok keze megmerevedett és nem tudtál~ meg
mozdítani. ~~ szent lábaihoz borultak bocsánatért. O te~_ésae
tesen megbocsájtott, sőt keresztvetéssel a karok béna.sú.gát 
is negszüntotte, dc azután egyenesen a királyné elé ment és 
éleshangon rászólt: ,i Itt vagyok, én fr. Jakab, akit J!l.eg a
kartál gyilkoltatni,-T:tajd gunyosan hozz6.tette- mondhatom nagy 
hőstettet vittél véghez, ugy akartal eltenni láb alól en-
gem kis emberkét, mint valami győzhetetlen hadvezért!" 

l~ás alkalonunal a király küldött hozzá egy méregkéveröt 
hogy gyillcolja meg. Ez vitat~:ozás tirügye alatt állitott b~ 
szentücl~höz, de rögtön elnémult és néma maradt egész életé-
ben /6a/. 

Egy másik alkalouunal fából készült szószékét fürész-
szel o.lm~:rira megrongálták, hogy rumal~ össze kellett volna 
dőlnie ac. szónolc alatt. Szentünknc!: semmi baja sem történt, 
a tetteseket azonbc.n azzal büntette Isten, hog~" minden utod
juk só.nta lett. Wo::~ding ugy mondja el, hogy mind a ma.i ns.pig 
/Sb/. o 

· Vil~ .. gos, hog~r ezekután nem nagy kedve .volt Bo~zniá.bano 
maradni. Azonban a bázeli zsinat és IV. Jen6 páp~ hlvatalo-
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san ia inquizitorrá nevezték k!és ott maraaást parancsoltak 
neki./7(• A generális pedig boszniai vikáriussá teszi /8/. 

E özben Zsigmond mindenáron a cseh tronra akart kerül-
ni és azért kereste a megegyezést a cseh-huszitákkal. Ezen 
&ikudozásra legalkalmasabbnak tartotta a huszitákkal való 
vitatkozásban jártas sz. Jakabot s 1435. nov. 30.-án ·Tatá-
ra hívja /i/. Zsigmond a vitatkozás végeztével azonban nem 
akarta elengedni a szentet. Rábírta, hogy fogjon hozzá az 
Országunkban lakó husziták megtéritéséhez. 

A huszitimnus történetét }~agyarországon még nem írták 
meg, legalább is nem ugy, mint a protestánsokét, azért egy
háztörténetíróink könnyedén szoktak átsiklani e tárgy felett. 
Pedig veszedelmes ellenfele volt a kr.tholicizmusnak. A sze
rémi püspölcnek a pápához irt leveléből fogalmat alkothatunk 
rola /10/. Elmondja a püspök, hogy e társadalmi rend felfor
gató, hogy elkülönítik magukat és nagy orgiákat csapnak~ i
lyen összejövetelek alatt vették magukhoz részegen az Eucha
ristiát két szin alatt~ Természetes, hogy az Oltáriszentség. 
igy sok meggyalázásnak és méltatlanságnak volt kitéve. A sz .. 
Vért kié edényleéltben a nJakukban hordozták, sokszor kiömlött 
ruhájukon végigfolyt és más méltatlansá.gok. értélc. Fi vel pe-· 
dig a püspökök ezen visszaéléseket és er6szakoe té1,i tésel:et 
szó nélkül nem hagyhatták) fegyveres ell.ienúllásra készültek. 
Pol::oli tervü!c az volt, hogy egy kitüzött napon a papokat le
gyilkolják s az a.mugy is elégedetlen népet pártjukra vonva 
lcezükbe ragadják a hatalmat. 

Az isteni Gondviselés azonban sz. Jakabot küldte hoz
zánk, aki hamarosan elejét vette e gonosz tervelmek. El6ször 
az esztergomi egyházmegyét tisztitotta meg. 1436. ádventjé
ben az esztergomi érsek a pápához irt levelében sz. Pálhoz 
hasonlítja ~t s nagy hálával köszöni Meg a szentatyának, hogy 
~ ~agyarországba sz. J akabot in qui zi torrá neve zte. ki /1436. 
szept././lll/12/. Host azután az erdélyi, váradi és csanadi 
egyházn~gyékben-ahol az eretnekség föfészke volt- inditot\a 
meg a harcot. Lángolo beszédeivel a népet elvonta a husziták
tól, azután a f6bb embereiket elfogatva mindnyájukat vissza
vezette az egyház kebelébe. Ezen megyék elvégzése után a ka
locsai egyházmegyét tisztitotta meg az eretnekségt61 már 14-
36. végére, miként ezt a kalocsai na~yká.ptalan tanusitja/13/. 
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1437 elején a p6cai egyházmegyébe ér, de a concubina
riua papok f6ltek tele 6s azért arra bivatkOiva, h~ neki 
caalc Boasni,ra terjed a joghatóaAga, egyszerilen megika.dályoz
ták inquizitori mük6désében, sot Ujlaki esperes ki is közö
sitette 6t. E hallatlan merfszség láttára sz. Jakab elhatá
rozta, hogy megtöri őket és ezért irt a pápának is, Zsig
mondnak is. Azonban, mivel Zsigmond Csehországban tartózko
dik, elmegy Bolognába a Rápához és mindenféle kiváltsággal 
ellátva érkezik vissza./14/. Többek közö~ meghagyta a pápa, 
hogy sz. Jakabot senki ki ne közöQsithesse.l'~ivel Zsigmond 
ia meghalt időközben, Erzsébet ki~alyné Budára hívatja Si
mon esperest és meghagyja neki, hogy kérjen bocsánatot ·a 
szentto~ •. A szent pedig nem-csak hogymegbocsájtott neki,ha
nem jóbará t jává is tette /15/. 

Ezután az 1438. jan. 10.-én kezdőilo ferra~ai zsinatra 
hívta meg a pápa, hogy a görögökkel vitatkozzék. Innen csak 
ez év nov.-ben engedte vissza rv. Jenő hazánkba /i6/. 

1439-ben még hazánkban találjw:, de 1440-ben már Pá
duában predikál. Hazánkat betegeskedése miatt hagyta el • 
/17/. Tétlen azonban Itáliában sem maradt. 1142-ben ismét a 
fraticellók ellen küldi a pápa, 1443-ban pedig sereget és 
pénzt gyűjt a törökök ellen /a várnai csatár:../18/. Ettöl 
kezdve, hogy hol müködött, sem ~adding, sem HermaiUl nem tesz 
említést. 

1449-ben találkozunk vele, amikor ismét a fraticellök 
ellen küid. A pápa u.i. végleg le akart számolni ezzel a 
tánsadalmi pestissal és Capistr. J.-t és sz. Jakabot bizta 
meg szándéka végrehajtásával /19./ Uemcsak szoval, hanem tol
lal is küzdött ellenük. liunkájána.k cime: Dialogus contra 
fraticellos. rint már emlitettem, ádáz ellenségei folyton 
életére törtek. De Isten mindig megmentette hü szolgáját. 

J~ fraticellokat egészen kiirtották. llinthogy ezen mun
kaköra véget ért, más után nézett. Dalmáciába ment a mani
cheusok kiirtása végett.Sajnos, mielott nagyobb eredményt 
érhetett volna el, innen is távoznia kellett- betegeskedése 
miatt /20/. Itáliábol ezután- egy alkal.t1at kivéve, mikor 
hazánkban járt- . többé nem távozott • . o , • o •• •• " 

Ezzel vázolta tehát magyarorszag1 es ba1kan1 mükode-
sét De miért hagytJJn el más országokbani müködését? Mert 

l . 
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az annalesek mit eem irnak róla. Elmondják csodáit N6metor
az,gban, DAni4ban1 Narv6gi,ban1 Lengyelcrszágban, Csehország· 
ban, de sennniféle diplom4t nem hoznak. Egyedill Veronai Gábor 
levele utal llémetországi müködésél'e•. Ezt ir ja:" F<Stisztelend<S 
Aty4ml A királ)'i Felség /Mátyás kir., akinek V. Gábor kancel
lA~ja volt/, nagy 6römmel vette levelét, de engem fájdalmasan 
érintett az, hogy Atyaságod nekem.még csak egy betüt sem irt. 
Attól t~lek, hogy k!este.m Atyaságad szeretetéb51, aki engem 

-bár a6ltailan voltam• Béceben mag~ell6 vett társnak, amire~ 
~n mlnc!ig büszke leszek." Tehát V. Gábor is sociusa volt ause 
triai 's n4metországi utján /21/. Ez országokban való müködé
sér61 csak utitársainak naplóiból értesülhetnénk és ezen váre 
sok évkönyveiból. Uindez nagyon érdekes lehet, Érdekes, hogy 
Can. sz. Jánossal ellentétben Prágába is be tudott jutni és ·~ 
RolCycanával is vitatkozott. Egy alkalonunal dogmatikus fejte~ 
getései végeztével azt kérdezték töle, hogy minderre m~get 
merne-e venni. Erre a szent keresztet vetett a méregpohárra, 
és f6lhajtotta. 1:időn látták, hogy semrni baja sem lett, sok 
ezeren me.gtértek /22/. Különösen sok csodát müvelt Es zak- Né
metországban, Hinderr<Sl sajnos nem irhatok. 

Hazánkban Cap. sz. János halála után járt utóljára. III 
Kalliszt ugyanis nem akartc· ... abbanhagyni a háborut s ezért 
szentünket bizta meg a keresztes hadak gyüjtésével és szePYe
zésével./23/. Sajnos a vállalatból semmi sem lett, egy~észt 
szentünk betegeskedése miatt 1 másrészt a világi vezet6ség gyá 
moltalanaága folytán. Hiányzott Hunyaai karja, Ujlakié nem 
pótolhat ta. 

Nevezetes életében a sz. Vérrol .. valo vitatkozása. Azt 
állitotta ugyanis, hogy Krisztus vére halálakor elvált 5.~t.~.u~~ 
ségét51 6s ezért nem volt imádandó a kifolyt vér. A domonko~ 
sok hamar eretneket láttak benne. Jakab O.P. inquisitor föl ~~· 
is szollitja, hogy vonja vissza tanát, vagy kih:özösiti. 1l 
bresciai püspök azonban ugy döntött, hogy sz. Jak~b bátran 
hirdetheti taná,/amit ö sz. Bonaventurából igazolt/~.mert az 
Egyh'-z erre nézve mit sem határozott. A domonkosrencu d'tíhében 
vitatkozásra hivja ki szentünket, de 6 szóra sem méltatja az 
inquisitort. A v6gleges döntés II. Pius előtt történt. amikor 
az inquiaitornak bocsánatot kellett ké~nie szentünktól /24/. 
}.(ivel azonban sokan továbbra is eretneknek nevezték, & pápa 

-170-



megtiltotta, hogy e kérdést tárgyalják /25/. . 
Ferdinánd király kérésére rJá.polyba· ment. liidön elérte a 

várost, igy szolt kisér6jéhez: 11 Te vissza fogsz innen merinil 1' 

Az megle~gdve kérdezte: Te·· n~lkUleci hogyan térjek vissza? de 
a szent: En itt halok meg, te pedig nálam nélkül fogsz visz
sza. t érni hazádba "/26/. Va.l6b8Jl ugy is történt. Háromévi ~ldá"· 
sos mr~~rödés után 1476. nov. 28.-án költözott az égbe /22/. 
Sirjánál sok csoda történt, miként egész életében. XIII. Be-
neC:.cl: 1726·· ban avatta szentté /281. . 

Számtalan emléket hagyott hátra. Első magyar életrajz
irúja szarint ll írott müve van. Ezek azonban kiadatlanole és 
a montebrandoi zárdában őriztetnek. Egyedül a budai rabbi el
leni collatioját adták ki/ I~émetorszá.gbalt8 sokat vitatkozott 
a zsidokka.l/28/. Ezenkivül a szegedi zárdában egy széket is ő
riznel:, amelyen valamikor ő ült volna. Végül a gyöngyösi ar
chívumban van l~ét sajátkezüleg irt leve~e, amelyek bucsuen
ményckröl sz6lnak. Egyébként a magyar nemzet egészen elfe
lejtl~ezett rcla és bár nevét hazánk -történetébe fényes betük
kel irta be, történetirásunk még csak arra s~ méltatta,hogy 
csak eg~r kis müben ismertette volna Egyházlll;lk fényes csllle.
gánnk és hazánl: nagy barátjának szent életét. 

Jegyzetel=:. /1/.Eerraann, Junandus:Cap. rrriumph.239; /2/.u.o. 
257; /3/. Bölcskey U.: Cap. sz J ú!1os élete I. 365; /4/ .na.dding 
X. 1~4; /5/ •. Acta Dosnae 13~, /6a/. ~:·i. X.233; /6b/.XIV.l57 
/7/. ·_ .~~.22G~ /8/. Actu Eosnae l~lG, /9/. l.(atona:Hist.Crit. 
XII. ?2~.1~ /lüZu.o. 771, Fridrich 8; /12/ .u. o. /13/ .u.o, 
/14// .• XI.?, /15/.·;.· .• xi.37; /lG/.J.'heiner:Vet. ron. Hist; 
"'l ·~·- '·18 /17/ · ;· ~·r lür /1°/ · · y-I 136 /1°/ B··1 l LU11[;.L' .c; · • •· ...•. n • 'U• o .~:.Al • · ~ v • O CS ccy 
I.SCl; /20/; .. ~~II.l~~,lC7; /21/.XIV.92, /22/.~:·.XIV;,l52; 
/23/.Thcincr TI.214-5; /24/.~-:.XIII.206-16~264; /25/.r!er
mar..n:Gap.Tr. G22j /26/. l,,.xr~·.73, /27/.-~~.XIV.l55,162; 
I r· 8/ ·r ~ 1 ~ • n • l ·. t1 ° l 1°0 9 r7 2 • i:.O"CCSl .!~l~U , J.·,_a ·l· L.)zen c uv 1 • 

--- .. ··--------
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AKIK FEREriC NYOMDOKAIN JÁRTAK. 
-

Századok leforgása alatt titokzatos alakok merülnek föl 
az ismeretlenség homály~vól, magukra vonják az eglsz világ fi
gyelmét, hogy aztán a következo pillanatban nevükkel együtt 
eltűnjenek a feledékenység éjszak~jában, mint az au~usztusi 
meteor szilánk. Az éles fénnyel fellobbanó alakok között van
nak aztán olyanok is, kiknek neve örökre, elválaszthatatlanul 
hozzáfüz5dött a századokhoz. Orökre kitörülhetetlen Europa 
történetéböl. Hég ezek közül is erősen kimagaslik asstiaii sz. 
Ferenc. Hangos UJj"ságcikkek, j ónevU folyairatok ismer·tettélc 
elragadoan kedves életét, a müvészet 1ninden fajtújú.ra valu 
hatását; de elfelejtkeztek azokról a hosókről, kik minden mü
vészi felkészültség és :me3;lspö ügyesség nélkül ,nem kenték a 
"Poverello" sz6rcsuhás 1 tö~ékeny alakj:it sem vászonra, sem 
falra, ·nem vésték márványba, mint bens.-~jl.~!: 11a:y gondolatút;, 
a~~iknek kevés volt a bLmulat és a csodúlat, ki~: öm.r:c.gukban 
fejezték ki mindazt a szépct 5s értékeset, melyet 7ercncben 
megvalósultan láttak. 

E nagylelk-J., mindcnt m.Ggveto f~:-fiak köré1.:en llttn tel
jesedni álH1át" ok az Isten választott csapa.t1., ttasztalkörének11 

lovagjai. Ajkukon a szó nyilvJn-valo bu3galom jele volt,, mert 
nem csak hang" hanem tény is volt, mcrt nem emberi bölcseség 
vagy tudorqány adta ajkaikra, hanem isteni sugalla t. Sz~:ntole
nUl vonultak társai a városokba" falvakba, s ali~ tudjuk el
kéj_)zelni azt a hatást, melyet ezen cgyszerü, francisk:lnus 
szellermnel telitett férfiak, a civodás, az ellenségeskeu0s, 
a pártoskodás és ökölharc korában elértek. 

Páduában sz. Antal baszéde könnyzáport keltett a tö!~leg
ben, a büszke patricius levetette rui1áit, a nők tuzb0 vetették 
a féllyüzés rongyait. !Cijozanodott a vil::.~) aszu és tett ösz
s~eEi~ód6 sz0noklatán~l. 

Közel két század leforgása alatt ujj~óledt a 2ivo-T~rtoi 
?:'an.ci sld.nus i sk ola tipusa S zi e nai sz. _.)erno.rdi::lban, Glasz
o:eszó.g apostolában, "a második szent .~?álban". A pályavála&z-~ 
"':."i.s kezdetén a Keresztrefeszített l.ibain .... l ell.1éll~edo.tt az Ur 
c.zon szavai fdlött:"Ha tökéletes akarsz lenni, akkor menj,add 
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al, amid vagyon 6s oszd a szegényeknek és kincsed leszen a 
mennyben; aztán jöjj és kövess engem""1:lt.l9,21./ Eaga el~tt 
látta e tanácsot k6vet6 apostolokat, valamint sz. Ferencet s 
azonnal, hogy nyomdokaikon járjon, azétosztotta vagyoná.t;Fe
renc gyeP.meke lett. Buzgalma napról-napra érezhetően növeke
aett. A ztegula kemény szabályaihoz ujakat csatolt; hogy megt 
feszitee a "régi embert". Miként a nagy Pátriarka., örömét ta
lálta. a megvetettségben és egyébb megaláztatásokban, de örö
me leg1f1a.gasabb fokra hágott, midön az utcán vásott}. gyermekek 
gunyoltá.k és kövel megdobálták. Ismerjük el: teljes egászé
ben megkapta sz. Ferenc örökségét. 

As: a ti tokza.t os erő, melyet Fe t-ene hozott a világba •o 
ezer embert vonzott köréje s a bünbánat oly mártékben vett 
erőt hallgatóin, hogy kártyát, kockát, arcfestő szereket, 
hajgöndörita vasat és a hiuság egyébb szereit tüzbe vetették. 

Eég nagyszerübb föllángolásban nyilatkozott meg a fran
ciskánus osero !;Europa vGdöbástyájának hősében", a fáradha
tatlanul tevékeny Kapisztránban, az egyházi és világi jog 
doktorában. Az intuicio ritka pillanatában meglátta az emberi 
dolgok állhatatlanságát s vagyonát a szegények közt szétosz
totta. Kemény, r!1egalázó feltétel teljesitése után, melynek l\1..: 
megtev6se még a lelkiélet ~estereit is probára tette volna, 
öl tot te r.~agt.ra a.z 11áldott csuhát'' • 

úagyon hosszu volna itt elserolni gyakorolt erényeit, 
főként bimbánati szellemét, alázatesságát és engedelmességét. 
A kronika e~liti:oly nagy volt benne az összeszedettség, va
l;.mint a körmyek ajándéJr..a., hogy znindazok, kik vele táttsalog
tak ··cda voltak a· bámulattol u. Az Isten dicsosége, a lelkek 
~aYe iráhti buzgalma rendkivüli volt. A legkeményebb bűnösö
ket megpuhitó·~ta. már pusztán külső meg~elenése is. Hiven meg
fel\lt sz. Ferenc kifejezett óhajának: 1Annunciando eis vitia 
et V\rtute11 poenam et gloriaJ·ü cumbrevitate sermonisi"/Rec. 
c. 9.1 l:lénken telitette hallgatóit az istenitélet :félelméve.1 
s min<.cn.kire ráer6s zak ol ta a 111agá baszállás érzetét. Kl válo 
6ra4k~ volt agyülölet elfoltá.sákoz, valamint az egyenetl"11 
szivek ·~.: .... ~ehozásához. 

, A l.a.I!~ zt•á.n korá t köletö század ban .ez. F,.,rcl"~ rendj e 
a ~bánl~ és 'vnts'"~~ ~ik-•'!:,c1~j~.~::11~~;~1-~·~~.4 .. !~~~e~~L 
~tJkan'\.~l'al e.z. ~~~..::.::~~:?f.·,..~-r~t .. ~··.- ~ -· .. · :-:: · ::~;t~. ·· · 
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zetesek köaül, a megaláztat,a, böjt, virrasztás Es a bUnbánat 
efJ6bb cselekedeteinek szeretete és gyakorlása által. A leg-
r degebb azigoruságok nem voltak számára elrettent~k. Nagy 
buzga_liamal hirdette az Evangéliumot; ugy tekintették, ha a 
szászéken megjelent, mint Isten angyalát, ki nagy müvészettel 
hangolja a lelkeket az Isten szeretetére. Tökéletesen ismerte 
a bela6 életet, mely nem szár.mazik a tudományból, hanem az ima 
és kegyelem szoros egységéból. A szent látása már tanitott; 
ahol megjelent, ott volt megtérés, megindulás és könny. 

''Azt mondják, hogy az emberiség egészsége az idők mul
t!Yal csökkent• mondja sz. Terézia- hogy nem vagyunk olyan erő
sek, mdnt az el6bbi századok emberei voltak. Pedig e szent 
féfiu napjainkban élt, lelke o~ erős volt, mint egy keresz
tény lélek csak lehetett báP-mely időben és a világot lábbal 
tiporta. Ha az emberek mezitláb járnának s oly töredelmet tar
tanának, mint o, még sok más ut és mod volna a világ megzabo
lására. Azon embereket, kikben az Ur a szükséges bátorságot 
föltalálta, meg is tanítja ezen utra." 

"Bünbánat vagy pokol•- "Nem aa .földön, hanem a. paradi · 
csomban keresem nyugalmamat 11 volt a jelszava annak a férfiu
nak, kiben a XVII. és XVIII. században legjobban domborodott 
ki az 5si franciskánus egyéniség s az itthoni missionáriusok 
igazi képe, Portumauritioi sz. Lénárd volt e férfiu. Már zsen
ge szerzetes korában kitünt a regula szigoru megtartásában és 
izzig-vérig franciskánus élet~~~jával. Ekkor állitotta fel az 
életszabályt, melyhez, mint ifju, mint meglett, mint öreg szer
zetes mindig hü maradt:"Ha mig fiatalok vagyunk kevésre becsül
jük a kis dolgokat, midon korban el6rehaladunk, megengedjük · 
~~n.gunlmak, hogy a leglénye~esebb dolgokban hibázzunk ••• 'j/Hist. 
D:iverselle de l' eglise X./bGyakorta buzditotta szerzetes test
\~reit az erények gyakorlására:., A kegyelem ~egitségével neJt .. 
:;sak jók,- mondta- hanem szentek is lehetünk'•. Nem is mulasz
i:ott el semmi eszközt és alkalmat, me ly önmegszentül6sét elő-
.· o z d .i tha t ta. 

A X!X, század franciskánus történetének ékes iniciálé-
~a, boldog Gaichisi Lipó~ sze~t Lénárd ~ü~~ges kö!etője, él~t
:·1údjának és erényeinek k1tartö megvalósltOJa. Habar a franc1-
~ forradalom é~ Napoleon megalázó hadjárata mélyen lezül1esz
... ~tte" szinte lehetetlenná tette a szerz~tesi élet méltó gr;a-
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karlását, fáradtságot nem ismerve, fenyegetésektől és ül
dözésekt61 meg nem ijedve, 45 e~ztendOn keresztül gyakorol
ta a szonoklataot, azt a nagy muvészetet, amelyet Periklés-· 
tol Bismarkig, Jósuatol PI'ohászkái~ Mindig müveltek; n.em
caak szóval, hanem mint őseink szembeszök6 példaadással. 
Hiaz. Ferenc legkisebb testvére volt. · 

Ezek nagy általánosságban azok a franciskánus ti:pu~ . 
sok, kikben a szó és tett mlindcnt legy6zó harmoniája parat
lan módon összeforrt. Hiányosnak 6rczném munkámat, ha nem 
tüntetném fel azokat a· testvéreket, kikben nagyot müvelt · 
~l franciskánus légkörrel telitett kegyelem; kik részben ko
ruk, részben a kolostorok kicsiny körzetének evangéliwni 
lámpásai voltak. 

Az cls6 testvérek elragadóan kedves) egyszerU, költ6-
i élete mindannyiunk elott ismeretes. li'ráter .Juniper csiny
tevéseinek komoly tanusága, világmegvetése, C.,uintavallei 
Bernát uélységes álizatossága, kit Fereno Bolo~1iba küldött 
zárdút alapítani, lehető leenagyobb sietséggel tért vissza 
Porciu..llkul:iba., mert a város polgáPai szentként t_isztelték, 
nemcsak csodú.latot ·keltenek, ac vonzanak. · _ · 

Aegic1ius, n tizenhétesztendős ifju szent lelkesedé~ 
sét a franciskánus eszr11ék és cselekvésmbdok ir»ánt élte. vé
géig meg5rizte. Igazi franciskú.nus észjárását a következő 
kis epizöd ékesen ~egviláeitja: Frigyes sziciliai király 
1240-bcn l~iüzte a szigetről a francisl:ánusokat. A szá.müzött 
testvérek panaszkodtak. Egyed testvér franciskánushoz il
lően felelt nekik: Hincs jo;3otol: panaszkodni. A kisebb test
véreket senkise üldözheti ki hD..zájukból, mivel n. földön szá
muln,a nincs haza, csak e viláeon kivül. Arra· nem kell gon
dolniok, hol legyenek e világon, mert semmiféle helyet nem 
mondhatnal: magukéna~<:; mindenütt otthon vannak. Vétkeztetek 
Frigyes ellen, bár ő is nagy b1nös, rágalmaztátok; pedig 
töb1 jöt tett V0letel~, LLÍnt ro~szat. a • L.lkalmat adott O.Z 

érdemszerzGsre, anélklil hogy eegfosztott volna haz~tokt~l. 
Ui.Abai da.~úra a mcstoha helyzetnek Egyed testvérben tovabb 
él t :r, eNne lelki nagyságo.: ••• 

A Xlll. század 11 borotva-elméi" köztil feltün6en bon
ta.kozik ki sz. Bonaventun. a t' Sz.eráfi dok~or", ki azokat-
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lan melegséget és vonza~t vitt a skolasztika szá~az ~~1-
caeleti, valamint theolog1ai rendszerébe. A látostoba Jott 
szent Tam'a kérdésére: honnan tanulja a szent tudcmá.nyt,uJé
zust és pedig a megfeszítettet tanulmányozom" felelte. Miként 
sz. Ferenc az igazi tudományt mint ifju a szent drumjánoi fe
születen kezdte s az Alvernán Kriaztussal befejezte. Mindket
ten nagyszerU tárgyat választottak, melynek megértését egé
szen a müvészetig fejlesztették. Legnagyobb öröme volt, vaj
jon mennyi eim illeti meg az Istent, és hogy keresse azokat 
az eazközöket, melyek a lehető legjobban elfísegitik az Isten
nek szentelt életet. Ilyea szellem leng hatalmas munkáinak 
sorai közt, mclyekr61 a hirneves Gerzon mondja:u Az összes 
katholikus tudosok közül Bonaventura világítja meg legtöké
letesebben az értelmet és gyujtja fel a szivet.n v Az akko
ra er6vel, müvészettel és tömörséggel ~egirt Brev1loquium s 
ItinerArium a maga nemébem páratlanok.''/ De libris, quos re
ligiosi legere tenentur./ 

Az égi javak szemlélete foglall~oztatta l:ülonösen és 
más vágya nem volt, mint másokat is azok megértéséhez, moho 
vágyakozásához elvezetni. Akinek hasonló vágyai nincsenek, 
finoman csiszolt és pallérozott elmével scm érti meg e nagy 
lélek h6 vágyakozását. Nem ilyen hangulatban já~szotta-e i~ c-
rene lelkének ujjongó dalát a néma. hegedün? Nem ilyenkor hal
lotta-e az angyalok éneköt, az égi he! ge dül: ezüst z ené j ét'? ••• 
Maga bevallotta, lelke majdnem elvált testétől a nagy gyo-
nyörüségtöl. ·· 

A rivo-tortoi testvérek kedves egyszerüsége, tokéletes 
életmódja kelt életre egy nehány emberöltő leforgása után a 
spanyol laikus testvérben, sz. Didákba.n. Irapról-na··'ra haladt 
az elődöktól megezentelt franciskánus életmouban, mcly , ta
lán ... emli tenem se kell, maga a tökéletesség, alfia bolognai j orr:
tudós vélemenye szerint, kivel Cuintavallei Bernát testvéP 
igen kritikus helyzetben találkozott. }:1ndazokat az ér-zeme
ket, melyek lelkét elárasztották, egész l~bnnyec1én tudta a vc
le társalkodolcha átultetni. Torokvése volt, valami hasonJ.o
~4.g legyen a szer~~:a.1 atya és az o élete között. Annyira fc
';yelmezctt volt 1 hogy soha senki a loekisebb zavart avagy 
l.Ilaulatot sc vette észre;; mGlyek ·:)ediG nz inte ösztönszerüle P' 

előfordulnak a buzgó lelke1mél is. Az Ic ten aJ~ara tán l: i vül o 
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n~ ismert más akaratot. Örommel vetette magát alá bá~elJ 
eseménynek s épugy áldotta az Istent a ssorangattatások i
dején, mint a szerencsében. A szggénységet szenved6lresen 
szerette • .ilinélkedéseinek legkedvésebb tárgya az Udvdzi t t> 
volt; kezében keresztet tartva elmélkedett Róla. 

Szent Ferencnek az Oltáriszentség iránt •aló gyengéd 
áhitat6.t, mély hitét látjuk az egyszerü laikus testvérben; 
az •.. Paszkálban fellobbaNJi. :Munká.ja. közbem is szüntelenül 
e nagy titokra gondolt. Kitüntetve é!'ezte magát, ha testvé
reinek megalázó és fáradságos szolgálatait magára vállalhat
ta. A Porciunkula mellett tartózkodo testvérek szent buzgó
sága vonzotta a ferencrendbe márchiai sz. Jakabot. Folyton 
elmélkedett s in1ádkozott. Legnagyobb öröme volt a legszük
ségesebb dolgol~: nélkülözése. 

Vianney sz. Jánosban, az arsi plébánosban valósult 
meg a legujabb~ korban a franciskánusol: gyermekes egyszerü
sége. Egész élete a szentségi Jézus szemlélete, valamint 
állapotbeli kötelességének szakadatlan teljesitése volt. I
gazi franciskánus gondolkodását semmisem jellemzi jobban, 
-mint·Garets grofnohöz intézett szavai: Hídon felébredek, ugy 
tünik fel előttem, mintha a szentek engem néznének és mon
danák: ejnye! de rest vagy; te alszol, mig mi az ii6t vir
rasztással és Isten imádásával töltjük~··· 

Kdtetekre menö, szivet, lelket megindító dolgokat lo·
hetne azokrol írni, akiket naggyá., mi több szer..tté nevelt. 
az assisi szent örökifju. szelleme. A feanciskánus iskola szá
zades kapuit soha be nem csukja a kor hypermodern jellege; 
a lélek metafizika.i vágyait elnyomhatják, de el nem fojthat
ják a technika csodái, a határtalan bizalom az észben. ~{in
aig lesznek, kik alázatos léle:;.:kcl kopognak azon, s a nagy 
Dantevel keresik a békét. Az c11berek eme na:;yszerli töreLvé-

. seihez nyujtunk segitőke zet. Azt hiszem, ez kötclcnségünJ··~. e 
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A BOSNYÁK KISSlOK 'l'ÖRTÉNEDIÉBÖL. 

ulaud~ua viroa glorioste, et Pa
rentea nostros in genera~one 
sua ••• ~i de illis nati sunt, 
reliquerunt nomen narrandl de 
laudibus eorwn."/Eccl. 44,1.8./ 

Ha mag,ar katholieizmus büszke az 6 nbaráta.ira", ha a 
magyar ember fennen tudja hangoztatni, hogy alig van mé$ ogy 
ne~et, mely oly azoros kapcsolatban lett volna a franclská
nusokkal, akiknek sorsa a maiyar sors, élete magysr élet1 
szenvedése magyar szenvedés, akik ugy összeforrtak a magyar 
nemzettel, hogy egy különös tipust, a magyar barAt-tipust 
rajzolták, alkották meg; s ha .,a magyar ferences barát alall:
ja óritssá n6tt a bus magyar horizonton," ugy akkor szem e
lott tartva e nagyságot eloidéz6 okokat, csak eli&mer6ssel 
tudunk adózni·annak a horvát irónak, aki hazája történelm6-
nek vizsgálata közben szinta elragadtatással monnja, hacy 
,1egy nemzettel sincsenek a fra:nciská.nusok oly szQroaan 6ssze
kapcsol6dva,- lett légyen az a multban, avagy a jelenben1 • 

mint a horvát nemzettel.• /1./ - · 
Paradoxonnak látszik e két kijalentés, de a komely vizs• 

gálat megszünteti azt. Igazságot adunk, mert igazságot k~ll 
adnUDJc a második kijelentésnek is. Igazat adunk, mert ha 
a magyar franciskánus áldozatos ~lete, a lelkek ügy6~t f6-
radtságot nem ismer5 buzgósága és e munkában kiállott ezen· 
vedései révén lett a magyar lelkek barátja ", akkor ezt a 
nevet hasonló, s5t mérhetetlcndl feiülmuló szenvedései •iatt 
'tJég inkább megérdemli a bosnyák ferences, a bosnyák barát. 
J6yanisuaki olött csak egy kevéssé is ismeretesek a horv!t 
történelem els5 napjai, az tudni fogja, hogy mi volt a fr~
ciskánus a horvát népnek Boszniában, Dalmáciában, SzlaTonl· 
ában. l!ig egy részt pásztora volt lelkének, addig mts *ész\ 
a szabadságban vezére, védője, békéltetöje, tanácsadója is~ 
egyszóval szivének 6s lelkének volt ~rvosa."/2/ 

De nemcsak a lelki ügyekben volt a ho5nyák barát ret• 

·178-



tanthetetlen haroeaa nemzetének, hanem az általános muvelt• 
aég, a tudoaán7 6s irodalam terén is. 11A franciakánuaok 
sokoldalu munkáaságuk által valóban megmutatták a multban, 
:s a jelenben ~s,- hogy egész valójukat átadták horvát fa• 
Juknak, éa retnya.mták a ferences 16lek bizonyos karakterisz
tikus vonás4t .• Azért tudta egy boszniai horv6.t költlS hálá
san megénekelni ferenc·eseikr61, hogy: vmindeni ami t elértünk, 
Tőled van:a szabadság, a leveg6 s a v1lágos átás, s mind• 
az, ~i által az emberiség tudomást ve.1z rólunk. "/3/ 

Sajnos, hogy e gigászi munkásság történeimét nem ve
tette még kimeritóen papírosra a történet-író, pedig a bos
nyák missió, mely missió-történelmünknek legeseménydusabb, 
legvéresebb lapjaira tartozik, az egyetlen, most is fenn
álló európai missi6. S ha mellózzük is azt a körülménJ~• 
hogy a boszniai vikáriátus, majd pedig késobJ Boana-Argen
tina provincia, provinciánknak és veleegyütt)l{ még vagy ki
lenc provinciának, vagy kusztódiának édesanyja, már az az 
egy körülmény, hogy a bosnyák atyák müködése kihatott a ma
gyar vidékekre is, érdemessé teszi a bosnyák missiókkal va
ló foglalkozást• Nem óhajtuooUc mi kimeritö történelmet adni, 
mert erl"e sem erőnk, sem forrá.smunkáink nem képeaitenek" 
hanem csak néhány sorban akarjuk eliemerésünket leróni azon 
rendtársaink éa atyáink előtt, akik oly bámulatos bátorság
gal és állhatatosaággal küzdöttek az Ur szöllejében. Egy
szóval vázolni akarjut a bosnyák missiók nehézségeit, -bor-
zalmait. 

Jóllehet a Bosna-Argentina provincia a provinciai fo-
kozatot cs&k l517•ben kapta meg, a narbonnei egyetemes káp· 
talan -1266-ban - emlitést tesz már a boszniai vikáriátua
ról. Ereaetre nézve tehát viaszanyulik rendünk els5 napja
ihoz. Mindk6t elnevezés alatt kiválóan tündökölt s nagy és 
cs~dálatoa dolgokat mutatott fel. Ugyanis -széltében s hosz
szában az Adriai tengert61 a Fekete tengerig kiterjeszked
ve,- az igaz hit zászlaját, főként Boszniában és Hercego
vinában, a bogumilek, a törökök és a szakadárok dühös tá
madáaaival szembeh h6sias lelkibátorsággal és csodálatos 
állhatatossággal több századon keresztül fennen hordozta 
és 6ps6gban megtartotta./4/ 
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A ~ mieaiokat két felekeztt tette nehezekk6: a 
iUhCSa eretnekek és szakad4.I-olc, s a pog~ t6r6kök. Hogy egyik 
t6llel szemben sem volt könnyU megvédeni a katholicizmuat, 
azt bizonyitja az a körülmény, hogy a damankosok 47 6vig ktiz· 
döttek az eretnekekkel an6lkül, hogy nagyobb eredményt tud-
tak volna. felmutatni. Kecli~ fá.n.iozúuk után 1280-ban abba~ .;....,, .. 
h&Qták nehéz missiójukat a .IV. :Mit-ton pápa 129l•ben, VIII~·::·:. 
Banifác pedig 1298-ban a ferencrendieket ·bizta meg a. bosnyák· 
pa tarénok megtérítésével/51 •. Ez a térités oly sok bajjal s 
n6lkülöz6asel járt, hogy a Boszniában milltödó testvérek nem 
egyazer betegedtek bele missi6jukba. 

A magyar királyok - mint I. Károly, .'Nagy Lajos és utó
daik,• megtettek ugyan tőlille telhetőleJ mindcnt, hogy ~z a• 
tyák t6rit5 munká.jüat megkönnyítsék de sokszor igen kevés 
sikerrel. Igy például I. Károly kegyeiméból Bosznia bánjává 
lett Kot~omanics kész volt a kir{tly óhaja szerint eljárni az 
eretnekekkel szemben, -persze igéretben,- dc mikor tettre ke
rült a sor, politikai ikmkból nem mert fellépni a bosnyák 
patarénok ellen. Félt ugyanis o.ttól, hogy szig~u eljárása 
folytán fellázadnak és c: szerb királyhoz pártolnak. · 

Késóbb az ügyek ugy ;endezödtek, hogy a francis1ránusol: 
már intézményesen folytathatták térito muJlkájoJ~at. Ugyanis 
maga XXII. János pápa felszólitotta Károly magyar királyt, 
ho~y- 11mivel a heretikusok több k~lönbo~o helyről a boszniai 
feJedcJ.emaégbe sereglettek",- tek1ntélyúvel tá.mqgassa Fábi-
án testvért, akit hitvizsgá.l0ul küldott ki./6/. .. 

nagyobb eredményt azonban csak i~agy Lajos alatt értele 
el, amikor hatáskörük Bolgárországra is kiterjedt. Szinte 
legendába ille> a~. a si!~cr, melyet rövid idon belül az ország
ban elértek: 50•60 nap alr~.tt ugyanis i'200,000 embert keresz
teltek meg/7/. l:.égis a nagy re1:10nyben, hog~r ig:. folytathat
ják, a szakadár pai'ok es s~~er~:etoso 1.-: /Lah.l~~"orGk/ fondorkodá• 
sai miatt megakadtak s a térit~~ nehezen haladt előre. Sőt, 
111ikor Vlajkó, havaselyi vajia hirtelen támadása. következté
ben Bodo, vagy a most ugy nevezett Viddin vf..rosa a vajd&. l:e• 
zébc kcrült,l369•ben a szakadár kalugyerek a legádázabb düh .. 
vel rontottak az atyál~ra, hogy a vitatkozásokban ért megszé
gyenüléseik r.liatt bosszut ve1yenek ro. j tul..~ 

Fermendzein, a bosnyák tórt~nclem legnagyobb ismertije, 
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a Chronioon Gyongyöaienae nyomán a következtik6p adja el6 
ezt az esetet: 

.. Lakott akkoriban • t.i. a vároa elfoglalása idején,· 
a városban tiz nagy tökéletességü kisebb testvér, akik na
ponkint vitatkoztak a szakadár papokkal 4s s•erzetcaekk~l. 
A város elfoglalisakor ~ tiz t~stvér közül öten a kereszté
nyek nagy sokaságával a magyar király birtokát képez6 k6t 
erősségbe menekültek, hogy magukat biztonságba helye zzék ... 
A fent emlitett öt testvért a hit ellenségei a templomban·· 
imádkozva találták meg a issznnyu dühös támadással egyet· 
kegyetlenül kivégeztek, darabokra vágva at, a többi·négyet 
pedig összekötözött kezekkel Bozorád király elé vit ték. }Ji
dön ezeket meglátták az emlitett kalugyel'ek, _a katholikus 
hit ellenségei, örvendezve és őket gunyolv~ mondogatták: I
me itt van az alkalmas id6 a hit felett vitatkozni; most 
készel: vagyunk nektel: válaszolni. A szent vértanuk azonban 
a Szentlélek kegyelme által -a.m~ly öket, hogy ugy mondjam, 
szinte bilincsbe verte,- bátrabbak lettek, a katholileus hi
tet félelem n.élküll: védelmezték és tévelyeiket minden erejük
kel nagy-bátran megvctették • .Az erctne!<ek pedig, midón ha.l
lották, hogy mintegy elragadtatva az állhatatosságról és a 
jelen élet megvetéséról beszélnek, megcsodálták 6ket, de a• 
zért aühöngtek. 

Eikor tehát a szent testvérek hitöket nem akarták meg
tagadni, a hitetlenek kérték Bozorád királyt611 hogy ölesse 
meg öket. A király azonban többet törődött a zsákmányolás· 
sal és a város elfoglalásával, arcát elforditva tolük sem
mit ser: felelt. Az ördög ezen szolgái pedig a azent vérta
ncl{at rögtön a városon kivül a. Duna partjára hurcolták, a 
midón meggyőződtek arról, hogy a hithez valo ragaszkodásuk
tol el nem tántoríthatják 6ket, fejöket vették. Igy a vér• 
tanuság pálmájaval adták vi~sza lelköket Istennek. Tes-
tu~~ fölé- hatalmas fény áradt az égból, s mintegy énell:lö gyer• 
mckek dala hallatszott fölöttüll:. Utána. a Duna kiáradt éa 
az emlitett négy mártir testét a partra vetette.~." Az. Ur 
pedig sok csodával tűntette ki e szenteket./8/. 

Az ilyen és hasonlo ~setek nagy száma a legfényeseb
ben bizonyságot tesz azon hiSsies és emberi erőket szinte 
meghaladó munkárol és szenvedésekról, melyet _a boanyák test• 

-181-



v6reknek el kellett viselniök a katholikul hitért. 
Randünk krónikáa könyve megemlit még néhány atyát 6a 

teatv6rt, kik kü!CSnöözo iaöben Boszniában a heretikusoktól · 
v6rt1U1Uiágo·t szenvedtek. Ezek: P. }::arochiai l.:iklóa, P. Regi• 
nai Benedek, P. Digiaira Gergely, és Fulgentius Tamáa lailNI 
te•tTtrt./9/. 

S V. Hikloa pápa is 1420•ban ugy emlékezik meg e. bosz
niai fo•ehoeaekről, mint akik aegédlcezet nyujtottak a ragu• 
sai köztársaságnak a szakaiárok és hitetlenek megfékezésében, 
.. akik a keresztények vérében folyton tomboltak, oket üldö~
~ák, javaikat jog~alanaágokkal illatték és nagy kárw~ra vol
tak. 11/10,. 

Ha a hithirdetők nyortek is olykor nagy engedményeket 
Bosznia uraitól, az is csak addig biztositotta fáre.dságuk 
gyümölcsét, mig az ország urat nem cserélt. Egyes, félelmet 
nem ismere franciskánusnak fellépése egyengette ugyan a hit 
és egyesölés utját, ele hogy a királyok és bánok kétszinüségc 
miatt mily nagy lehetott a szakadárok és eretnekek tömege 
Boszniában1 azt mi sem bizon:ritja jobban Márchiai sz. Jakab 
eset enél, a:ti pogánynak nevezvén odahagyta az országot ./ll/. 

A l~üzdclem a ferencesek és az eretnekek között változo 
szarencsével folyt addig, mig.a török be nem tette a lábát 
ebbe a szerencsétlem. országba. 1453-ban elfoelaita I:onstan
tinápolyt, s ezzel mintegy elóre rátette kezét a Balkánra. 
Nem is késlekedett sokáig, mert már 1483-ban Boszniában ta
nyázik. Az a szörnyü kegyetlenség, mely utját jelzi, a velen
cei köztársaságnak a római császárhoz irt leveléból világo
san kitünik. Igy ir ugyanis a boszniai királyság nyomoráról: 
iiA legbölcsebb urnak, e. császárnak ••• Azt a fájdalmat, mely 
fölaéged lelkét, -ugy látszik - a boszniai királyságnak é1 
magának a királynak szerencsétlenségér61 szolő hir miatt el
fogta, mi könnyen elismerjük. Lert ugyan ki ne fájlalná. lel· 
l:éb6l ezt, aki a kereszténység bélyegével ven megjelölve? A
vagy k~ v:olna képes könnyeit !is~zatartani, ha látRá, hogy 
a barbarok a keresztényeket resz1nt kegyetlenül lemészárol
ják, részint a legocsmányabb szolgaságba hu1~colják, s ok a 
~;,·al6zatos ellenség kénye-l:edve szerint minden méltatlansá
i;Ot elszenvcdnek?í'/12/ 

Valoban rettenetes az, a~mit a nyáj és pásztorai még in-

•182• 



kább a töröktól elszenvedtek. 
IV. Sixtus pápának 1473-iki levele szerint, -tehát 

már tíz évre a foglalás után,-·sirva panaszkodnak el6tte a 
bosnyákok ferencrendiei, hogy a törökök folytonos betörései 
és rablásai miatt kolostoraik jóformán mind leégtek, pusztu
lásra jutottak/13/. De nemcsak a kolostorok, hanem minden 
igy festett akkor ezen a vidéken. 

nA katholikus egyház képe Boszniában,- mondja egy bosz
niai schematismus,- a kegyetlen török zsarnoksága alatt a 
legszomorubb volt.- Ugyani~ Krisztu~t nyilvános tisztelettel 
illetni mindenképpen tilos és sulyos bün volt. Ennélfogva.a 
templomokat vagy földig lerombolták, vagy az istentelen mo
hamedán vallás sajátjának tulajdonitották; a kolostorokat 
pedig felgyujtották, vagy lerombolták. Nem volt elég a zsar• 
nolmak, hogy nem túrt meg a szent épületek kózül egyet sem, 
hanem még a magánlakáso:.::ul szolgáló házak birtoklás~t sem 
engedte meg Isten szolgáinak, akik számüzöttek módjára, ál
ruhában, életükröl soha biztonságban nem lévén, a hivek há~ 
zaiban voltak kénytelenek rejtőzködni. A hatalmas szent ép'ti
letekbol csupán három kolostor maradt meg egy kis kápolnával, 
amelyek maguk is inkabb foldból kiemelkedő kriptáknak_, mint 
szerzetesi kolostoroknak ~<:épét nyu,jtották/14/. . 

A tör·ökkel csak szaporodott az egyház és a katholieiz
mus ellenségeinek ~záma .. Mig ugy-anis a török hódoltság előtt 
egyedul az eretnekek ellel kellett kúzdeniök, aztán már a 
torök hatalmával is számot kellett vetniök. A török pedig 
nem védte a gyaurokat, sőt nem egyszer nyujtott segédkezet 
az ellenük agyarkodO gorogkeletieknek. A görögkeleti·szerbek 
ugyanis a korülményekkel megalkudtak, számításból a·török 
-o árt j ára állottak, me rt külföldrolsegi ts éget nem várhattak. -
fiennük a törökők is jobban megbizhak s határőreik zöme be·- · 
lőlükt.ellett ki. Ezért helyzetok sokkal kedvezőbb volt, mint 
a ka tholikusoknaj<:, - s a szerbek inkább elnyomók, mint el
nyomottak voltak/15/. 

S hogy ezek hogyan aknázták ki előnyösebb helyzetüket,. 
8ppen a katholikusok sanyargatására, azt a tört~nelem igatol
ja. 

A tőrök szolgálatában levő szerb határtirök 1550-16~0 
között jobban üldbzték es fosztogattái a katholikusokat, 
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mint maguk a tör~kök. A görögkeletiek a török patronátus a-· 
latt annyira elhatalmasodtak, hogy a 'pécsi pátriárka a ka
tholikus szl&vonitáktól rendes évi adót szed•et, sőt a fe
rencrendi zárdákat is hatalma alá akarta hajtani, és csak 
8000 forint váltságdíj letizetése mellett állott el ezen 
szándékátől./16/J Fermendzsin alapján Karácsonyi hasonló e
setet ~nlit, de • meglevci adatok~öl nehéz megillapitani,ho~y 
vajjon azonos es.~t-e az elöbbivel. Ugyanis a Chronicon azt 
irja, hogy a go~ug~~let~ pátriárka lbb7 ~lótt Konstantiná
polyból/Il a császár seregével a bosnyát~ provinciib8- jött, 
hogy a katholikusokat vagy a görög ritusra, vagy a török 
vallásra kényszerítse. - A földühödött nép azonban meggyil-
ta/17/. ' 

Már most, ha ezt az esetet az előbbivel összeu~~~,lit
juk, ahol nem gyilkossá.gról, hanem csak adöszedesrjl és vált
ságdíjról van szó, nehGzen az.onosithafr.j:. .. k a kett _c;. Ha mégis 
azonos volna, ugy a\kor a "pechjensj, ll s.zö Kar·-vcson;ri sze
rint pétyi-t /ipeki/ jelent. - Egv0bként ~ ~~c~i scr6ckele-
L" '+- •' 1 't . t•· "1 . , , l , - , 1 • ., T'~ .,..,_,,...,;lc.r.t,"'l,...T: n ,f'~-:.(\- ·t,.'-r.'""'"""'''_.l.•\~.')~r-~. '·-:·r ... , .... ..J .... ~.I ,, 
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" A KEDVES GYERMEK." 

Sok-sok évvel ezel~tt tö~tént egy régi n6metország1 
vár kápolnájában a következ~ eset. Urnapja volt. Az agg vá~
káplán szentséges misét mondott. A szent misét azonban meg
zavarta az ellenséges katonák betörése, t. i. éppen hábqru 
dult a vidéken. A tisztelet~eméltó aggastyán eléjük sietett 
és kérte őket, hogy kiméljék meg az Isten házát. Egy durva 
katona azonban sulyos ökölcsapá~al leteritette az 6sz pa
pot, ki pár pillanat mulva meg is halt. A kitett Oltári
szentség védelmében halt meg. A szent Ostya drágakövekkel 
kirakott monstranciában volt elhelyezve. A közvélemény az 
volt, hogy a katonák rabolták el a gyémánttal kirakott ci
boriummal és a többi egyháziszerekkel egyUtt. 

Bár.miké~pen is álljon a dolog, tény az, hogy a szent 
edények valam~képpen eltüntek. 

Ezen eset óta egy 11 kedves gyermek" azokott megjelen
ni gyakran a vár folyosoin. Aranyos hosszu haja, szelid kék 
szemei és a hosszu fehér köntös, mely testét takarta, tul
világi szépséget kölcsönöztek neki. Nemes arcvonásain ked
ves báj ömlött el. Beszélni azonban sohasem hallották. 

Senki sem félt a 11 kedves gyermekt61, bár évek óta 
jelenik meg már a vár folyosóin s tiinik el ismét ti.tokzate~J 
mődon. Azt, hogy miért jött s mit akar, senki sem tudta. 

A nemesi családnak egyik fitagja, ~ikor el6ször ta
lálkozott vele, durván rárivalt: 11 Honna.n való vagy? Uit alt 
karsz itt? Ili a neved?" A ,, kedves gyermek" pi:ros ajkait 
azonban egy árva szó sem hagyta el. A külonösen öltözött 
gyermek jobb kezével a folyosó torkába mutatott, mely a 
kápolnába vezetett. Ez volt az egész felelete. 

11 Vagy adsz nekem rendes feleletet, vagy ktllönbeno.~ 
s az öntelt ifju ezzel meg~ordul~~ letette a kezében.levó. 
játékszert s felgyürte az ~nge UJJát. Megfordul, de ~e,ml 
torténik? Alig hisz szemeinek, a ., kedves gyermek" eltünt, 
mintha a levegőbe olvadt volna. 

Sok esztend5 mult már el, a ~. kedves gyermeketn min-

-18~ -



denki iamerte, de ha komolyan vesazük a dolgot, mégsem is-
merte aeDld.. " 

A nemesi család rokonsága célpontnak hasznAlta pisz
tolyozAahoz, de az eredmény itt•ott egy lyuk a falon, rumott 
egy t6rött tükör, a régi képeken pedig lymcacsok látszottak. 

-~ Ilyenkor szomoru árny vonult át arcán, de 6 némán hal±-
P"atott. Eimyivel fizetett a L:.u:rvas~goké~t • 
.,;) · . Ismét_ sok 6v telt el. Ezalat.t próbá]f!,atták ugr,an.a 
Si1iritisztú.k és mások megi~jteni a " kedveti gyermek' t1tkát. 
de hasztalan. · , 

igJ alkalommal /karácsony este tiz órakor/ ismét meg
jelent a u ltedves gyermek" a vár ebédlőjében összegyül:b fi
atal embereknek. Az egyik ifju szeliden szóli tot ta meg: lí Szé
pen kérünk, 6 mondd meg, mié!'t jelensz meg annyiszor ezen 
házban, szólj és mi minQ.ent megtcszünk, amit csak kivánsz." 

Sa felelet ••• ? Ugy tünt fel, mintha arcára szelid mo
soly derült volna, miközben ajkai e szót formálgattál:: jöj·· 
jetek!". Jobb kezével pedig i~mét a kápolnúba vezető fölyo
só felé mutatott. 

·Az ifju sereg szó nélkül követte a hivo szot. l•'élel
metes, sötét utvf;sztókön keresztül v~zeti a u kedves g:Ter
mek11 a társas~got. Szép alakját a sötétb~n fény övezte kö
rül •. HQsszu bolyongás.után egy falba épitett gyontatuszók
hez ért~k. A gyóntatószéJmek a~on riszén, ahol a gy~nuk tér-· 
dell).i szoktak, egy díszes faragvány ú.llott, amely egy g~n~- ~ 
mölcsfüzért ábrázolt, I!"~elyet angyalkák tartGtta2~. i~ füzér 
köz~pén nagy szöllöf'ürt lógott. A u kedves ·g~rermekli megérin-
tette kezével a.fürtöt és eltünt. . 

Sok tapogatódzás után egy titkos ajtóra bukkantalt. Az 
a.jtónyilástol lépcsó vezetett a mélységbe. ·!!iként általába"1. 
az ifjak, ugy ezek is merészek voltak. Egyetlen gyertya fé
nye mellett leereszkedtek a lépcsőkön.- De ime, az·utat ismét 
egy ajtó akasztja meg. Pár pillanatig tétováztak, hogy mité
v5k legyenek, k~issák-e az ajtót, vagy ne? ••• Különös ér
zés hatotta át őket, mintha megazentelt földön lennének. 

" Isten nev6ben!" szólt az egyik s lassan kinyitotta 
az ajtót. 

Kis azögletea &zab& tárult szemeik elé, amelyben kü-
.. 
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lönbUz6 naayaágu fiókok l aelq-eatJIIZekr6nJek l voltak. 
KApriztató látvány ejtette ~ulatba az ifjakat. Középen gyo
nyörU nagy monatranoia 'Jbtt, melJ a gyertya fényét ezersze
resen sugtrozta vissza. A.lunul'ban még lehetett látni a 
ssent Ostya maradványait •• A monatranoia mellett állott a 
ciborium, a drágakövekkel kivart palásttal. 
. És •••• , 6 felejthetetlen l'tvl.ny!- A manatraneia elött 
egy öaazea11<1tt ifju t6raelt. Hegimerték, a " kedves gyer
mek" volt. 

Vállait hoaazu, aranyoe haja takarja, testét pedig 
feh6r köntös födi, anelyet a-por lizony eléggé belepett. 

n N6zz6tek oaak" • töri meg egyik ifju a csendet, -
., Valami irást ta~áltam." Al irá.a'ból a következ6 szavakat 
ail&bizilta ki: 11 h, Hol c bauer llihiJ.y, a vár kápolnáj inak· 
miniatrtnaa hoztam a monatra.nciát 61 a eiboriumot ezen el
dugott helyre, mikor láttam, hogy a betörGk oly durván öl
ték meg a azent életü, agg papot. Tudtam, hogy csak megszcnt
ségtelenit6sbe• fogják részesiteni a Legszentebbet. Vélet
lenül találtam e szobát 1 nem szóltam felöle senkinek sem. 
Itt akartam bevárni a katonák tl.vozását, de a sötétben meg
löktem a titkos ajtót 1 a záx- becsapódott. Host meg kell 
halnom •••• De sebaj! Legyen Alaott az Ur azért, hogy a Leg
izentebbet a katonák kezei közül kiragadtam. Ezen tudatban 
boldogan halok meg. Imáakozzanak 6rtem, hogyha megtalálnak. 

Ezerbatasá&~azonhét,- Urnapján. 

· Angolból: Fr. Tarzicius. 

•. 
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NYÁRI VIHAR. 

Dél fel6 jirt·az id6. A nap legforróbb sugarait lövel•· 
te a DJ&ralótelepre. Alig lehetett egy embert l'tni az utcán. 
Néha eg7-•17 autó robogott el az államAa fel6, vagy a poros 
orszá.guton, amely a :t~vároaba vezetett. Fent a sötétkék égen 
itt-ott könnyU, fehér, f!tyolazerU felh~ lebegett, mintha 
valami égi királyn6 után uaznék. Odább a látókör azélén 
ködszarU baraa felh~k huz64tak meg csendes némaságban. 

A türd6t61 nem meaaze 'llott Adamaa&ky k6pviael6 ur 
öreged6 kastélya. A tikkaazt6 melegben ol7an volt, mintha 
valami teatett kAp volna csupán. Nem mozdult semmi. Az ódon 
park s az évszázados fák a szürke k8b6l épült kastély a vi
lágoszöld azinü rácsosablakra felfolyó vadszöll6vel nem is 
sejttették az idegenne!, hogy milyen vidtm élet folyik a 
parkban. 

Fiuk és lányok oly gondtalan örömmel ütötték a lapdát, 
hogy aki látta őket önkéntelen arra gondo~t, hogy ezeknek 
legnagyobb boldogságuk a tenniszezés. Az ifju Adamaszky Ele
mér oly fürgén igyekezett elfogni minden lapdát, hogy néha. 
szinte nem is érte a lába a földet. Ha a lapdát megpillantot
ta a·magasban, már ugrott felé s még ott fönt elfogta a fe
hér kis jószágot. Fényes szeme ilyenkor csakugy ragyogott a 
napsugárban. A Linszki fiuk egész má.skfpp csinálták. Nem na
gyon törték magukat a lapdáért. Megálltak abban az irányban, 
amelyben a lapda jött s egyszerüen megvá.rták, mig ráesik a 
rakettre. Igaz, hogy sok lapdát el is engedtek. 

A vidám játék közben észre sem vették, mily gyorsan 
szaladt az idő tova. A szép fehér fátyol k8vés idő alatt fe
kete köpennyé változott, a a lusta, barna felh6b51 gyorsan 
tornyosuló felleg lett, mely egyenesen a nap felé tartott, 
mintha csak el akarná homályositani. Nem is kellett sokáig 
sietnie. A fekete felleg már elérte a napot, mely egyszerre 
elhamásosult, és olyan lett a táj, mint amilyennek a gyászo
ló urihBlgyek látják, mikor végony finomságu fátyolukat le
encedik a szemUic el6. Gyenge , hüvös szél futott végig a me
z~k6n, fikon, mely felfésülte a tenniszezök haját és megrán
cigálta fehér ruháikat, mintha el akarta volna 6ket kergetni. 
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Nagyon measzir61 tempa iübörgéa hallatszott, mely egy pil
lanatra megrezegtette még a f6ldet is. Nem volt nehéz kita-

·lálni a vihar közeledtét. De ugy látszik a fehér ruhás kis 
csapat nem akarja észrevenni mindezt. A soff~r már izgatot
tan tülkölt. llem akarja, hogy sáros legyen az autó. Elég 
azt a portól is megtörülgetni. Dl azért volt nyári a vihar, 
hogy hirtelen is legyen. Az is volt. A követke~5 szélhullám 
már nemcsak port hozott magával, hanem es~cseppeket is,. 
Ijedten szaladtak az autóhoz. A viszontlátás remény~ben el
bucsuztak Elemértöl. Berregés és már messze járt az autó, 
caak egy-egy integet5 kéz látszott elmosódottan. Elemer· állt. 
Szeme elmélázva nézett, de csak egy pillanatig. Még megis
mételte: a viszontlátásra. A következő pillanatban gyors 
léptekkel sietett fel a kastélyba. A cselédek ijedten kap
kodtak össze mindent a zivatar el~l. A dübörgés, ·meg a ro
pogás mind er5sebben azo,t. A villlmlás ~a d6rgés pillanat
nyi idö alatt követte egYmást. Még egy dörrenés csak és eg;' 
uj sz~Iroham és már zuhcgott is a zápor. Elemér a lugashoz 
szaladt, hogy megmentse az ott felejtett fest6szerszámokat. 
Aztán futott ahogy cs~.k birt, mig fel nem ért a szobájába. 

-Bent a szobában csend volt. Ez a szekatlan né1p.aság 
egész lelkében valami ismeretlen érzelmet keltett. Tekinte
te még mindig a festmenyeh pihent. Az a bájos fej és az a 
két csodaszép szem, mintha sírna, hogy az eső ráhullt. Szi
ve hevesebben vert. Merengéséb51 hirtelen kopogAs zavarta 
fel. A soff6r volt. 

Nagyságoa fiatal ur - mondta katonásan a soff5r- a 
nagyságos asszonyt Linszkiék meghitták ebédre, engem pedig 
azért küldtek, h~gy a fiatal urat is elvigyem. 

Henjen vissza és mondja meg, hogy most nem mehetek. 
Hert tetszik tudni a vihar miatt,- felelt a soff~r• 

mintha nem értette volna a fiatal ur SzPvait. Közben szeret
te volna fe)ét megvakarni, hog~ hát mégis, csc.k sáros lesz 
az auto. Látszott ez az arcán 1s. Elemer eszrevette. 

Hát magának nem mindegy Sándor, akár az üzenetet vi-
szi, akár engem. 

Ha el tetszik menni, akkor ne~ én viszem. János már 
befogott a kis kocsiba, merthogy a fiatal ur jobban szeret 
kocaikázni, 



l~át én nem binom, a.kirmelyikük megy el, csak ne váraa
suk Gket, ha nem megyek. 

A sotfGr meghajolt és elment. 
Elemér végigaét!lt a szobtn. Az ablaknál megállt. Kint 

még mindig er5seen zugohott az es5~ Az utcán viztócsák ál
lottrk, melyekben száz és· száz buborék táncolt eszeveszett 
táncot. A távolban fest~i szépaégü hegyek vesztek el a szür
ke meaazes6gben. A zivatartól alig lehetett látni a tájat. 
8lyan jol esett nézni ezt a zivatartól mcgszállt, kihalt ut
cát, amelyen .máskor annyian, de annyian tolongtak, különö
aen az estéli időben. Hiszen belülr61 az ~ lelkében is ilyen 
zivat-roi 1 kihalt terek ülnek néma csendben. U~ranis, ha 
őszinte akar ·lenni, hát be kell vallo.hi, hogy a sok strand
na}.~, telUliszezésnek, kocsikázásnak, sétának, meg annyi más
n~c ellenére nem mondhatja, hogy egy percig is igazán bol
dog. Hindig vele van egy érzés, valami különös borongás, a
mely- nem hagyja egy percre sem zavartalanul boldognak lenni. 
úlyan tircsne~: látta az áletet. ~zeretett volnr. nem élni. Lel
két valami lehangoló pesa•imi~s ülte meg, s levertnek é
eezte magát. Tekintete az ircasztalon lev~ régi diákkori ké
pére esett. Drága szép diákélet- suttogta-. S tGkintete visz
szaszállt elmult diákéveire, mikor a vakAciot a cserkésztá
borban töltötte igazi boldogságban. Szive összeszorult. Szi
véból föltört ajkára a dal -hisz nem is oly régen hallotta 
a kerti szinpalon -, 11 Hol van a nyári'? Hasztalan volt most 
a sok féle szórakozás, mert nyugtot nem talált semmiben. ~ 

Hiába ül most le a festa állvány elé is, hol másk~oly 
békével dolgozott. Pedig most is várják tóle a vakáció ered
ményét, egy szép festményt. De jaj, hiába! Pedig akar. NéhJ 
órákhosszat ott ül az állvány előtt. A nagy gondolatok fájo
an törpülnek el, valahányszor ecsetvonásokkal le akarja raj
zolni. Olyan ez az érzés, mint az elnyomott nagy vágyak és 
letört szenvedélyek, melyelc sohasem elégíttetnek ki. 

. Pedig azinte sirni tudnaJt a képen, amikor megvillan 
lelki szemei el6tt, mint fényes villám a sötét éjben. Eintha 
élne az a magyar nemes, ki megfosztva, megtépve }~oldusruhá
be.n tért viasza hazájába. rost koldus módra ül kastélya e
l<Stt és sirva borul a ka.pu fájához. S annak ellenére, hogy 
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.em ismerik el az ~ nemesi voltát, hazaazeretet6t,•hiaz az 
trelvtárs 11 , kimost az tS kastélJában lakik,· ~em lamer hua
szerettS nemest, mégis nem megy el, nem akar mozdulni~ h&Ílem 
g6rcs8sen ragaszkodik a magyar földhöz, mert tudja, hiaz 
próbálta, hogy "extra Hungariam non est vita''. Ez lenne a 
kép cime is, de hiába a vonás csak nem .jön a kez6ra. Ha köny
nyez5t akar festeni, ganyos mosolyt kap, ha szeretetet, fe
hérséget, valami fönséges~, nagyszerüt ~car produkálni, csak 
hitvány szürkeség lesz az egész. · 

De az igazi fájdalmat csak az okozta, logyha az egyik 
eszme kitombolta magát, jön egy másik, még ragyogóbb képü, 
pazarabb szinü, mintha az volna, a menny és föld minden szép
sége. De csak azért, hogy összetörje vele tehetetlens6gét. 
Lelkében és szivébea százféle érzelem vih.at'zik át, mikor 
látja lelkiszemeivel a halott ifjut magas ravatalon nyiló 
őszirózsákkal körüldiszitve. A sok ég5 gyertya, a sok kosso
ru mind olyan meg~ató. S a siró édesanya, ~ könnyező test
vérek fátyolossá teszik szemét a néz5nek. De, ha ujra és 
ujra megpróbálja is lefesteni ezt [t. képet, sohasem az, amit 
akar. 

Kint megváltozott az idő. A zápor elszaladt. A nap e-
gészen felszáritotta a viztöcsákat. Elemér sétával próbál
ta enyhiteni bánatát. Nem sz6lt senkinek. Lement a parkba. 
Körüljárta a f8lelevenedett virágágyakat, majd a nagy viz
esés felé vette utj,:..t. Irmen a fürd5höz, majd pedig ·az ál
lomás felé ment. Az ózondus friss levcg5 mintha könnyitett 
volna az eddigi nyomott hangulatán. Uikor az állomd.ahoz 
ért, épen altkor érkezeit meg egy vonat. Ráismert. Ez az ö 
vGnatja. Ezen érkezett meg 6 is. Ilyen szép napsütéses dél
után volt. Akkor is ilyen aranyszínben sütött a nap. Az 
emberek is ép igy tolongtak, sürögtek, forogtak, mint most. 
De mily más érzé~sel nézte most minde~~~ sti~~r azzal ~ ~6 
érettségi bizony1tvánnyal a zsebében Jott. !:1nde~nek orult 
és nagyon boldog volt. Most mindaz, a.mit lát, hall, csak 
növeli azt a különös, fájdalmas érzést ott bent a szive 
táján. Beszédes, jól öltöztstt emberek haladtaL el mellet
te de az egészböl alig vett észre ~alamit. lierengéséb61 egy 
is~ertSs hang zavarta. fel: 11 Eleméri'' Hirtelen odapillantott. 
líint az eltikkadt növényzetre az esti harmatJ olyan hatást 
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~lt lleúr ltlk6:re~ ez az iDer&s hang. A h1ttan4r ur 
vol\. !ssal a bistató öröldt6 vic14m moaol.ygos azemével, kissé 
Sasele baJ'Y&l 'llt· el6tte. M61Yen lehajolt az öreged6 kezek
hez, h017 ca6kkal illeaae. A kelves hittanár ur fiatal fürge
a•u•l rútotta le a magl.hoz ölelte Elemért .• Aztán autóra ültek 
a e lro bogtale. 

----------
Vacsora után voltak. Elemér és a. hi t tanár ur kint sétál

tak a hotel kert,6ben. Igy azokis itt. A fürdozók és a nya
ral6k tiz-tizenegJ 6rlig s6t,lnak kint a természetben. Aprö 
kis feh6r k6vekkel kir&Kott uton haladtak, amelyr61 egy távo
labbi kev6•bb6 forgalmas utra tértek. A hotel terraszán, mint 
máskor ia, elbájoló melódiát játszott. 

Elemér lelk6n még mindig ott ült· az a nyomasztó sötét
ség. Szex-etett volna mindent elmondani. De hogyan mondja el? 
Mivel kezdje? Azzal az ig6z6en szép két szemmel, mely egészen 
megfogta azivét, a stranddal, vagy a gyötrelmekkel, melyek 
állandóan kinozzák~ Zavartan babrálta kabátgombjait. Végre is 
nekigyill'k5zött s halálmegvetéssel kezdett be sz élni: 

Tanár ur szeretnék valamit mondani! 
A jó 6reg pap megfogta gyengéden a karját. Bizalmat kel

t6 sze.me aggódva mélyedt Elemér tekintetébe. 
Nos, fiam, hát azt hiszed, nem vettem észre, hogy mennyit 

küzd51 magaddal? Hát csak ki vele! 
Elemér finom fiatal arcán az érzelmek száz variációja 

vibr,lt végig. Anélkül, hogy szemét felemelte v~lna, elmondott 
mindent. Azt a k6t azép szemet, ~ely sokszor el5tte van. S 
a strandot. Elman~ta azt is, amit a Linszki fiuk beszélgettek 
az egyház szüks6gtelenségér51, a papokról a az egész hitr61. 
E~ondta azt a gyötrelmes érzést1 mely nem engedi nyugodni elJ 
percre ae. Kikor a végére ért, ugy érezte, egy nagy k5 szakadt 
le szivér~l. Egy nagyot lélekzett, mint aki iosszu, rossz álom
ból 6bredt. Epedve várta tanára szavait. De mit feleljen ennek 
a ré&i kedves tanitványának?, ujra elmondja-e aJt, amit a gim
názium hatodik oazt,ly4ban két hónapig tárgyalt~k az erkalcs
tar1ban & TeHmt6 nagy le fönséges t.erveil'61.? Vaq a nyolcadi
ko-e eg1b4ztörUD.elmet. nue-e el6~ a 1 ,. :d.Dclen 
hitellenea kijelentést? Y.gy oxhuri4of6• tartJvn-& ~l~ely 
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lelki dologrol. 
la.! J61 isaerte tanitvtnytt, mennyire idealista•·Pil~ 

lanatnJi· zavarit egj j6akar6 kedvea moaol~yal palástolta · · 
el, melljel mAr !a talp~a·állitotta aszinte kiemelte abb61 
a nyomott hangulatlböl. Egr percre ebből a rideg.mindenna• 
pis6.gból az eszmék magaslatára ,!:emelte, mint az öreg aas 
asakta a fiókáját, hogy ezen a aapsütéaea magaalaton megfü
rössze lelkét a nagy gondolatok éltet() vizében. 

~ Ele~r! Hát mAr mindent elfelejtattél?·l&t leakarsz 
mondani arr41 a nagy elhatároz,sr611 amellyel odahagytad 
középiskcM&i éveidett Nem akarsz·már az lenni,aai régen~ami 
után oly lelkendezve futottálY S még sokáig bestél~·igy• 
Uegmutatta neki a nagy célt a· régi fényben, melyet követnie 
kell s a.z eszközöket, amivel elérhető.. · · : .. 

·Távolabb a hotel terra.szárúl valami ·esoda·aZép IlUzallea 
hallatszott. Ezüstös hangja ugy sirt, dalolt, éne~elt:; örült, 
hogy lelkét szinte a magasba, a csillagos ég felé ·emelte.De 
ennél is sokkal szebb muzsika-ömlött-el Elemér -lelkén· a hit
tanár ur szavaira. Ugy érezte, hogy valami csodálatosan meg• 
nyugtató érzés árad.t szét 1elkén .. Uinth~·egy szelid ·kéz ·é
rintette volna meg homlokát,·mely a béke, szeretet és meg-
nyu~vás melegségét árasztaná. · · · 

Mikor elvált a hittanárjától, mintha mind.elf~lválto
zott volna. Ugy érezte, hogy forog vele a vil_tg .• Lelkében 
valami csodás fényesség-derengett. A vihar elmult.Elemér. 
lelkében kisütött a nap.S mint a ter.mész~tben a ziv~tar u
tán ózonos tisz~a levogő váltja fel a régit,uj. virágok nyil
nak a réten s minden szebb és üdébb,ugy volt ez EleméY lel• 
kében is. Mindcn szebb·lett.Tüzes te~vei feszill6 életke·dve 
ujra visszatért.Boldog.Olyan volt mint egy gyönyörü virág. 
Pezsgö tavasz dalolja benne egy fiatal élet min~en báját, 
örömét,nagy reményeit és törekvéseit. · 

A tomboló eszméktol megtisztult agya. Csak egy ragyo• 
gott.llagyon szép volt.! Szüzanya képe.Él'ezt~., ·hogy ezt le· 
is tudja festeni,amit kés6bb meg· is tett/és 6vek mulv:a. há. .. 
1~_61 hi t tanár j ának ajándékozta./ .Si·etett hazafelé ~Fönnséges 
augusztusi éj volt.Odahaza m~nde~ cs~ndes volt. S Elemér 
ebben·a csendben tért ~yugovóra.Edes,békts ál~m s;állt sze• 
meire. fr. Regalát. 
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LEliÉli S V!GYQK •• ? 

Lenn6k •• l 

" LeDD.6k pr6t6• napv'-IJ6 robuastua 
!uriat,j& aek latenea er..a•ki" 

K6•• Uasl6. 

Y'c76 16rir1ú bltU.i lelkea, 
Kint vénhedt f4t az 6rl~ ezusereg,
S t betilkb61, ha n4ba Gsasevipak, 
11f••IJ a6hajtáa kipereg. 
HeJ, lenn6kJ lenn6k 6n ia. csak lehetn6k 
S6Yira6 lelkU turiata gyerek 
l61s,l6ja az iatenea hegyeknek, 
A napaug'r hol v6gighentereg, 
i• napiGtésben tQraik az ava~, 
KelJen az 6rett-aArga nyár ragyog, 
ia ahonnan meaaze-masaze néznek 
Titkolt örömt~l reszket6 nagyok ••• 
tennék... · 

De nékemlda tisztség jutott. 
Mig mások élnek fönn a Tháboron, 
Acl.dig zilá.lva -tárad.ok, vigyáBok, 
le .. t6n két l6pcsGt lépjek a fokon, 
Kert v'llam terhe kissé nehezült, 
Ba gyorsan lépek hátha visszaránt, 
Mig hogyha bva, csendesen vigyázok, 
Ott leszek még majd fönn a- Tháboron ••• 
A mindent6ltet6 napot ae látom: 
Kereastem csUcske arcom árnyba vontaj 
De, hqgr keresztam 6dea jó meleg 
S rajta kereastal Isten lapja rtm tüz, 
Ast 6rsem, 6lem csendesen, naponta. 

P6oa. fr. Celestin. 



KROUIKA. 

Julius. 
13. Délután ünnepélyesen fogadtuk ftitiezt. P. YiDko• 

vfcs Yi~t~r Vis~tator Gli~t, ki ~snap megkezdte a pe:rsoná-
1:.::; VlzJ.tat, cr·.~ c~.a.k,~ kov\,;tkczö nap ért véget. F'l'adságá.t 
f1zcsse meg a~ edcs Jezus~ 
, ·~ -~-~~~ ~-·.:l-:;t8i:tcl bucs~~~ruúc filozófus testvéreinktől, 
l:t"·- ,~.r.:: 1;J S~i.i•~-:i.U.::-jL6á.rd!~br·> Ji.•.S,_.;)G1'6l:ybe utazno.k. Albin, Cai-
J isn'· ..-,C...,t"~"J,.,n -~-, 1 ei~ A'S r,,• 1 . :1. t t, • l . t d" 
-~: ':":?_.·J ... ;---::·,;! ...... , • .:.:..L ... :,. ... 1~ ·~G.~~l., .. es verera~r az ~J s u 1.um 

Ut,turol. 'l J.CC~~cl..L V1szontlatas1g az Ur l,ézus seg1.tségét és 
szcl'u:Li Aty~_nk áldó.tiát kivánjuk testvéreiiiknek. Veltik ment 
f~·-~ ""~Tibüos absolut~s filozófus testvérünk, aki a kleriká.t 
ii ) . .Llanysz(;::_-..elési munkájá t vállalta. Gratulálunk. UgYanazon 
es·~e .:.·r. _Colc.sztintül is érzél;:cny bucaut vettünk, kl az egy
rG VJ::;zJucJJnosúbb stádiumba lép6 tüdöbaja ellen orvoslást 
l:c~--c s"'.rc Fol1ács.r:. utazott. A betegek égi orvosának se g i tsé
gc;é.~.·t kön~:"Orgünk, hegy nielöbb visszatérhessen. A viszont
leJ. t~lLr<-; .• 

19-80-21. Hugy készül6dés a nagykáptala.nra, Padlósu
:-olá[) és P. ve l o j ir ö tisztogatás ról, mint a klerikusok ha.
'GfC·L~~~·-~1-J~[] tis~~ts.JgéPől most se 1ncndunk le. A munka paprikás 
!'éL: _":·J. l.~.~)J:_·.r ti. 1cr:s tün~c. 23.-án, hétfon este megérkeztek a 
~~c ~.'in:. t'"· r, 24.- e:a.1 :lo:d.g a guri.rd.ián a tyák • .i.i. skrutiniumok és 
.h: V !J. t9.1 oc .. ez cs s:..:i 6:;: 1~ül"L0.z munkájó.nak eredményét csendesen 
es ~:i ""'.1tr~r s ian v::irtuk. Unnepél-yes napok voltak ez_ek még a 
ln.1.J~:.:C:·o1-::~.: clrgr2C'.tilt szubdiáküi.lUS :ta* testvéreknik.is. A 
l) ir~'.:; ""ltv:rág, c sill~gó feg~rver és bajusz nélküli huszárok 
sohaja ;~özi~ is elvegyült a régi nóta: 11 szé:!? élet a huszár 
é](; t'j, arnidon E;. c·ukot?osztogatók egymásnak adták n kilincset. 
I~ten fi~esse 11wg r:. jó guárdián atyák bökezüségét. 

Salve Pater Finister Provincialis~ 
A virábciszbe öltozött folyosókon feszült figyele~

mel és fokozódó kiváncsisággal várakozó szerzetes familia 
el6tt jul. 2G.-án délelott tiz ox-a körül xnegnyilt az aula 
cap i tularis aj taj a. l:.egihletód.ve léptünk a falak közé, a-
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hol a Gondviselés keze mutatott ir~1yt a provinciánk jöv6j6-
nek. p. Szekretárius felolvasta a Tálasztás eredményét: ~
nister Provincialis electus R. P. Oswaldus Oslay.~•• 

Te .. DelDll laudamus ••• Hála ne>ed mennyei Atyink. J.ty4.t1 a 
te helrettesedet adtad ma nekünk, kinek akarat4ban a te aka
ratoda\. szavában parancsodat a óhajában kivánságodat lát
juk. 're Dellmot 6nekelve az uj Provi~c.i.álist ·a templomba ki
sértük, ahol az előirt imádságok uttn a f6t. P.Vizitáto~ ae-
l r!' ,..,...,V""'lr,-ol ·~,':'~,.x ... ~-1 1-. ~ro ,, • J- .. ,....J.. T".· -~-·-··"··11'-~'~o'"t ~ ~- CS'. ·•. ~te., e:..: L) .. ,·:.·.. ö.· .. .-... ~ ~..:.. • \"i"" v i",.,;; ~".:... !4 .J ~.""J. "'o_: •:....J..o.~ .1. v v .L. • J. ... ~ ..... u.~.. t; .. 

utin kovetkc~ett a me~h9.tó p~.x, GZ1elyrol a g?öng~rr)si lapok 
is elragadtatással irtak. 

Szeretett jó Atyánk! Lcleg szavakkal l~bszont a !:a~"'iszt
ránus ifjuság, ür .. J1cpel a studium theologicu.1·-:t! i'ak2..dozna!~ a 
l.:S.gyar mnbria virágbir~,_bói, vágyaink s valoságba á tmenó remé
nyeinkmint ztirtJD.ögö méhezské> elröp:!?ennek eléd is .. S te ju 
Atyánk megértetted e v~:igyaka.t. ~ ost meg arra l:érv.21~.;c, tekints 
el gyengesúsLinktól s ne fopdulj eJ. tclünk, hanem t0P~1-:c.>r:d ki 
fölén~~: vé dc szárnyaida t s aiJ.;.:cr rbvidesen vir iG ze, il:tr. :-fu 3, nap
sugaras Ulabriát lelsz kor-.. üll:1c.a. 

28. Délután bucs11.ztm·ü: el fc t. P. Vizi tátor>tol ,. =··ir~.
dozását e~uton is ~ószöni s L Vi~itátor At~~t ~cv~:~töiha fo~-
lalja a l··api~ztrinL:s if jus ág o ·.) 

30 .. T'l,t. PcLc.lmár uzséb (~r. u~ ma.r;i.:;:;:c-:;PL~:~l:,: ···~2. tP~-.nzci;l 
köriinl:be, ~1o.;y u~ Lun1tLkörét elfot;lalJa: 

8l.~:·ot. Fx:.:·.iriisteratya 2zécs6n•~ts aLe.z:i~:t .. '.~-~:.-:.· r).L';.i 
Szava,_,ro 1 b"lC"U,..,Ott ·'-··' 1 e · .r:·. J. P T)- · ·· '··' ·. .··, · · 

.t~ ...... ~..&. ·- ;) ·:..J • L.C_;_ o. l O J.. e .l relYl.:;.e::.ru.J..S. :~ .... J._,_· ]i.S.ig 
l.·s l , · .. ,, l '1'- · · · ·· · ·· 1 " me eg KezcJo.tC.n:v. va ·~" r:wg lgazJ. ua.rLl-j.:~~::; • E:· -1~:;1: k-::sz~;.lt·-•.. , .··t . +- • p " J,. l , •• t . . . 
J~•= O ffiln •. UJ ra(.lCC~US s·CLJ..Qll" S k~:~::--·Jd:,ti.l.l'bic·~: ~:_:;p: Ü~l:'.-
nünket továbbra is s~~ePctctében. o 

Or6'ltí:1el kcszÖl!.tjti~- j_J.(;Lseb ma.,).sz teJ.·~--, i~i.t . __ :,)üclvi 3 -:

lés küldott ]~öPünkbe;. Senior testvétG~:~,fr., frt1.:.ii::. tolr~}.cso~>· 
ta gondola tr Lll:::.?v t s brcim(x~.l :ci·. .L-z Th., J-c z Ll 3 I. ~i--lLL c~"~ :::c:, t c r ck 
mcstere i.ldj~ nec r·~,.r·l~~úlkoiá-:;ó.t s e.dj2, Lor:/ .~:\)~~~:_ .:;::, iul é
rezze mar;i.t. l.:orü.nl~bcn. P. Eaei~ztcr viszont t:. l(;f.T•B.~'·'f~bb sze
retettral b~ztos i tot t be1,nl.L11~·:et. Az óro1.: o; ~c pill rAoll~~..,ai ,Si-
gaz testvér l paxban n:~ cr tek be fe jn.7.ést ~ · 

.A.ue;us z tu::J • 
4. :.;ogtnrtottul.: az b.íll~épzol.::öPi 

dl.. g , __ . .L l,.. •.. dm- ~ , , l . t . . a 1~ovc t...·.-Mezo ~;;re 1 enye.t:::l.::e : J. t. :ar 
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kesztoJe tr.Akoa.~Jen&, J&gr~u ir. ~Z~lvea~ter xonyvtaroa 
tr. KArolJ. Isten 4liáaa tiaé~je fAradaágos,de édes munká• 
jokat. . 

6. lia bucsustunk el P. Szolántol,ki a theologia joré
azének lelitiatyja volt. A sok fáradságért hálás köszönetet 
mondunk. Re tri buat Dominus. 

9. Egész napos kirándulás a :Má.txaá.ba. Finden a szokott 
rendben és módori történt. Jelen volt F6aty~c és P. Szekre
tárius. A football·mérköz~s vállalkozók hiányában elmaradt. 

lO.Szent Ferenc atyánk szellemében és utmutatása sza
rint megkezdodik a kollekció. ~fagy munka,de romantikus vi
lág vár a buzgó kollektorokra, mi bizony megemlékezvén sze
ráfi Atyáruc intelmér61 menjenek bizvást alamizsnáért és 
nem kell szégyenkezniök" bátran bekopogtun.k minden kis haj
lékba, talán oda is, ahova nem kellett volna. Az Ur, ki 
gondozza a mezök liliomát, rólunk is b6ven gondoskodott; 
sok helyen oly szivesen fogadtak bennünket, hogy épülve s 
hivatásunkban megerősödve tértünk haza. 

Szeptember. 
l. Az ordiná.ndusok lélekben püJakösdi tüztcl égve# ma

gasságok után vágyakozva Egerbe utaztak ordinációra. 
8. 1-:·a mutatJa be Damján testvérünk az ujszövetség leg

szentebb áldozatát először. Szülófaluja Nézsa, ahol ember
emlékezet óta most van először primicia, ünnepi diszt öltött. 
Lélekben mi is ott voltunk s osztaztunk öro1r~ében. Hemsoká
ra visszajtisz t6stvért~c a klerikátba, ahol még egy évet 
toltesz, eltikészületül a nagy pasztorácio~ mtrr.Ucához •. 

9. Szaléz testvér~u~ pedig ma mutatJa be szentm~seál
dozatainak zsengéjét Szegeden. Fot. P. Herme~egild to~csol
ta jokivánatainkat s örömünl~et,. ki egyszers!rtlt szonok ~s ... 
volt. Kedves testvérünk talan v1sszasem JOsz,gyenge egeszse
gednek másutt keresol orvoslást. De mi kérjük a betegek o~
vos~t, hogy adja vissza egészségedet, hogy lelked ~posto~1 
tüze el ne egjen a visszavonultsá~b~, hanem me~og1tsen es 
gyujtson a lelkek fázós, lanyha v1lagában, .. Dom1nus te cu-
st.odiat~ Salvei 

Fr. Bonifác. 
!·1ig fr. Bonifác rendületlenül bucsuztatta tá.vozo test-
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'ftreinket, Yl.ratlaoul tble ia l?ucaut kell_ett vennünk. ~ate 
~~ PrOYinoiálil atyánk kiJelentette, hog7 fr. Bon1f'c 
6a Ssilveazter a budapesti Pázmány egyetemre mennek •. 

10. Kiutin a atentmisében a Szentlélek segitséget kér
tük e tanévre, ünnepélyes hangulatban vonultunk az iskolába. 
Provinciális atyánkszinte utólérhetetlen magass,gok felé von• 
va. lelLünket, ihletett vonásokkal rajzolta meg a tüzes, fe
rences eszmékert harcoló ferences tanulo ifjuság eszményét. 

llétfóle életc~l vo.n: az ~:.. ... ~~~i~~6 , t:;..;.zgu.t:,clág, dicso~égJ 
. b ., .. ~t .J l ... t ., .. , az an1a.g1 em or ce_:.J~.l. Ji 1JrJOTnCc:l~·.T, m.nveA'7e : pc-~.~c.gc,;:~l~,0c 

az abszolutum a szellemi embere .. 1\·dnket az ut.(, l;; c erdel~el 
csak; a theologia nem tudomány, hanem élet, ar~it eluünk k0ll. 
l·:ikánt a jó orvos, mérnök, müvész mindent a se j J. t sz~mszöge
b61 i tél meg, mi is miüd.enben a lelket keress1tk. Levetve e. 
kötele~sée rabláncát szeretettel éljük az istelli theo1of:i.it. 
Hösiességet nem kiván tőlünk Foatyánk, csaL sze-rctet· 

Ezután elbuc~P.i.zt~"1}{ c P. Provincial1~· tol, Bo:r.if2.c é o 

Szilveszter test-vf,r·:,~éinl:ttil. Ugy hissz·J.k, hop:y Fo~_ty6tlk cl
ragado szavai bket is csak megerósitcttci~ a?on cJhat2r~z~:~]~
ban, hogy ezután i3 - m~_!J.t ed0i~ is - tobbl~tst ~dc, ~~:.Gi·2, ~-
mas testvereink es t~bbletet adál~ lesznek 

13. l~irá ·.vlnlás e. Ji.ü.ttrába. Gyanus iúó. boro~~-."~:cs ,-·-·beJ 1: 

es bize.ko(!c hLilg·,_,_:,li~ft Sietünk, ]i_orr,y elol_.-;~.-·---~,/ ,~l~bc :~1~.::;~,-~~'· 
az escne~{. Csa.1;: it-::·:~.on J!C érjn1. Ut9I:a es~'"'Cl~-. rpi~3 (':!~ .. f~-
lé már együtt volt .j_ ~-:~1·sa~áz P, s.7.o~·,:ctt !:cl~ en. ~~c Cf-:.J~L!'·b:.-~· 
s~ét.szél.:;dtünlc .. I-.>:~ rz.:~raencsétlo,: fJt't:"s -<}r! ü :·~.L-· ' ,·.'h3 
tévedt és r:ti~thA- -~~:..:.:: J~·)cs~ír-ban j.l.r·::c..:: -vcl_no., ~;.;ur:~- _c __ :,_ •• 

sa.k lettek. Ezek n.::. t L ~üzhó;~ ult(·Jr s ..;"'!t.--.L- ·;,,n;; u~PrÍ -,." .·. ·:· 
'l • • ~"-.. .... v \.. .... ~ l.· .J l,...., - L' f, 

.&eoz~pette él~ezt~l~ ·~ :,c,na.ntikus cse:tan::ol_Ac út'-\0---.~·r]- _ ~;. ~ -· 
nyc~t • .Az ebed kltu·,jen izlett. Eé!?' az 0··· i[i lrib~,.",,+-' 1 

. - o .._.) 11 ....... .~ .......... v.._l_' • 

Hazajövet már ·melcr·ü:n}· is v::> l t. Uticozben n::u;;r ürö::r;.: -~ ~.:.;t 
tük tudomásul, hogv czntán tobbs2.or l8SZ il\r·:._l, 1 r 1· 1~ ~.,.,,~.,, __ ,, Csak j"ó idő legye;~ u"·· .Ll. ·~ .............. )e 

. 16. P. ~e~tor· Cyp:~án és P~ Kornél nc7enapja. • .!~ se-
n~or m~~e~ekult a beszea elmond~sátol, de imáiruc és joki
vánata~nlí. 1gy sem vesztettelt ha tásukbol. 

20 • .. ~a m:gfog~d tu~ F6a ty~k t aná~ sJ. t : ki vonul t,11 , 1~ 
csalángyoxereket szedn1. Ugyan1s a.nny1 nyaval;vas vu_: rr.ir 
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a klerikátban, hogy P. Magiszter szerint maholnap kor• 
házzá lesz klerikitunlc. Az orvosi tanácsra adott házi or• 
vosság azonban igen szur~s s azért máskor jobban felfegy• 
ver ke zfu'Ll{ ~ _ .. _________ .,._ 

Örömmel kozbljük, hogy fot. P. Provinciális jo
ságábol lapunlrnak következő száma uj, diszes és végleges 
formában jelenik meg. 

Kérjul<: m\Ulkatársainkat~ hogy ciklteiket lehet5leg 
még nove1:~;)er elejére küldjék meg •. A legközelebbi szám uj év
kor jelenik meg. 

-------·-----
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