
DOKUMENTUM
A SZOMBATHELYI ECiYHAZMECiYE JVBILEVMAHOZ

Jubilál a szombathelyi egyházmegye: fennállásának kétszáz éves évfordulóját
ünnepli idén. Erre a jubileumi évre elkészült a székesegyház kvlső, alapos, több
millió forintot kívánó restaurálása, megkezdődött a háborús években igen meg
rongálódott dóm belső kifestése, sok, költséges intézkedés történt a püspökvár
modernizálására és régi nagy értékeinek megmentésére; a szombathelyi hitok
tlltók közössége gyermekimakönyvet szerkesziett s az 15 OOO péld6nyban kerül
forgalomba. A főpásztor intézkedésére megújul és elmélyül Sabaria nagy szü
löttjének, Szent Mártonnak s a püspiJkség első, szent életű alapító püspökének,
Szily Jánosnak kultusza. Már a nagyböjti triduumokat, a papok szentbeszédeit
átszőtte a jubileum gondolata, a hít'ek kilencedet tartanak június 17-c előtt, mert
ezen a napon kelt VI. Pius pápának az egyházme01/ét felállitó oklevele.

Jól járt az egyházmegye, hogy első püspöke, Szily János olyan hatalmas
egyéniség volt: szép képzettségű, nagyvonalú, nagyot merő, tmádságban elmé
lyedő, jóságot, kegyességet árasztó, mégis szigorú, önzetlen és minden elkép
zelésen fölül tevékeny ember.

Székvárosa akkor még falunak sem lett volna számottevő, s ő már meg
álmodja Nagy Szombathelyt s ahhoz méri építményeit. Hogy miből telt, hogy
a szerény püspöki javadalomból hogyan tudott fölépülni grandiózus székesegy
ház, püspöki palota, szeminárium? KortáFsai előtt is rejtély volt. Hozzá még
több templomot építtetett saját költségén, harminchárom új lelkészséget szerve
zett, zenészeket hívott és számukra házat építtete'tt, jobbágyai szamára minta
szerű falut létesített, gimnázium, líceum, nyomda létesült székvárosában az ő

kezdeményezésére és segélyével. Vigyázott an'a, hogy minden szép legyen, ami
Isten dicsőségére épül, a legkiválóbb mŰt'észeket hívta meg, Maulbertsch, Hefele,
Dorffmeister, Prokopp működött közre, hogy minden elsőrangú, művészi legyen.

Ez a hitéből élő imádságos ember hajthatatlan volt a jozefinizmussal szem
ben. Nem volt hajlandó német nyelven írni fölterjesztéseit, megrovásban ré
szesült, a császár Bécs városából kitiltotta, de ez nem tántorított/], meg, esetleg
meghátráló püspöktársaiban is ő tartotta a lelket; papnövendéket nem küld a
jozefinista szellemű egyetemre, s megvannak még levelei, melyeket szorongó
szívvel irt a számukra káros korszellemtől féltett kispapokhoz.

A nagy püspök élénk levelezést folytatott unokaöccsével, volt iskolatársá
val, Kiss Sándor geresdi földbirtokossal, Pest megyei tisztviselóvel. A jubiláló
egyházmegyével együttérezve, s ennek jeiéül közlünk némi szemelvényt a kél
fé1'fiú levelezéséből. A helyesírást az olvasók kényelmére kissé modernizáltuk,
ízelítőnek hagytunk meg néhány eredeti formát, amely mégis az elmúlt kor
levegőjét hozza. Csalódnék azonban az olvasó, ha azt várná, hogv Szily püs
pök nagy lelke úgy fog kizengeni a sorokból, mint valami öregharangnak a hang
ja. A nagy főpap merész álmait, szorongató gondjait jobban szerette az oltár
Lakójá'l)al megtárgyalni; országot, egyházat érintő kérdéseket püspöktársaival be
szélt meg. Hogy unokaöccse leveleire híven válaszolt, azt inkább arra magyaráz
hatjuk, hogy nem vetette meg rokonait, akkor sem, ha azok gondolatai alantabb
jártak; viszont jól jöhetett a vidéken lakó főpapnak, ha információkat kap
hatott egy Pest centrumában élő megyei tisztviselőtől országos eseményekről,

amelyeknek szele a vidéket kevésbé érhette. Azt is megérthetjük, hogy ha egy
férfinak a porondon, az élet küzdőterén rendíthetetlenne!~ kell mu~atkoznia, mé
gis jólesik "neglizsében", főpapi ornátusát levetve szóhoz juttatni olykor meg
ldsértő csüggetegségéts igazolni mindnyájunk régi sejtését, hogy a nagy ember
sem életének minden .píllanatában nagy.

E levelezésnek szemel'lJényes közlése tehát nem annyira Szily püspök alak
ját akarja teljes ragyogásában bemutatni; inkább csak a történeti hátteret raj
zolja mögéje; a kor lelkét sok jellemző aprósággal fejezi ki s mindenekfölött
azt a tanulságot, hogy bármely korba állítva helyt kell állnunk s virulnunk
kell abban a talajban, amelybe vettettünk.

SZÉKELY LASZLÚ apá~lébános
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KISS. 1787. febr. 13. Itt nagy híre futamodott minap, hogy Nagyságod ka
lócsai érseknek denomináltatott volna... Mégis jobb ott maradni, mintsem ide
alá a szúnyogok közé és a szarvasmarha paradicsomába jönni.

KISS. 1787. ápr. 28. Nem úgy nevelik most a gyerekeket. mint régenten ben
nünket. Most nyelveket, táncot, rajzolást, muzsikát és tudja patvar még míre
n~rn kell a gyermekeket tanéttatní.

KISS. 1787. jún. 2. Bizony tökéletlen ember volt még az öreg Grásalkovíts is,
de még istentelenebbek a Latzkovitsok. Jun. 15. Tegnap itt ollyas hír történt,
hogy a Császár erre venné útját Bécs felé. De igaz-é? Még nem tudatik, mind
azonáltal beszéllik.

SZILY. 1787. okt. 20. Nem akarta őfelsége ezen hajókat a Dunán és Száván le
bocsátani, hogyatöröknek szemébe ne essenek. Mert némelyek azt mondják,
hogy ha háború lészen, legelőször Boszniába kell kezdeni, hogy ezt magunkévá
tévén annál bátorságosabban Serviába és Belgrád alá mehessünk és ellenséget
hátunk mögött ne hagyjunk. Erre a végre pedig a Száván szükségesek a ha
jók és a hidak. Míndazonáltad sokan azt tartják, hogy a háború elmúlik és még
a télen minden kérdések tollal elvégeztetnek... Öfelsége, a Császár a Feld
marschal Laselvál 17 huíus (e hó 17-én) - Bécsből megindult és Grácznak
menvén Fíuménél elkezdvén az egész Confírníumokaf maga akarja látni.

.KISS. 1787. okt. 21. Ezen a tájon vannak még nagy készületek a háborúra, míó
1;.1. már így fellázadott. az én házom szintén ollyan, mínt a pesti Híd, éjjel
nappal a sok katonaság a nyakamon. se éjjel, se nappal nincs nyugodalmam ...
Itt éjjel-nappal a sok nép szárazon és vízen letakarodile Az ágyúkat jobbára
szárazon viszik, ezer lónál is több vontatja csak az elmúlt héti transportüst
is Erdélybe. Holnap ismét más ágyúk transportussa rüg ide érkezni, az mégyan
Bánátusba, Itt is mind úgy beszéll a világ, hogy nem lenne török háború, mert
a burgust is hallyuk hátunk mögött mozogní ellenünk... l!:n sokszor beszélek
Zemlinbül való tisztekkel, azok azt mondják, hogy a török szép csendességben
vagyon. .. csak gabonát nem szabad tőlünk odavinni. Altaljárnak Belgrádbúl
Zemlinbe a török tisitek, a mieinkkel barátkoznak. Okt. 22. Hallom azétától fog
va igen megerősíttetett Belgrád [ancsárokkal és sok száz ágyúval, de valamint
nálunk, úgy a törököknél is nagy a szükség és az aligha békességre nem lép
teti a fejedelmeket... A mí népünknek mégis, amint beszéllik, csak jobban
volna élelme, de a törőknek semmije sincsen.

SZILY. 1788. jan. 5. Itten nagy híre vagyon, hogy őfölsége a királyi herceggel,
Ferenccel és némely generálisokkal az Artnádiához mégyen. - Jún. 26. Nem két
lem, hogy Pest vármegyében, valamint nálunk a feldes uraságokat sarkalják.
a gabonának őfölsége számára leendő eladására. Nálunk küszabatott az ára,
mellyen a felesleg valót künszeréttetünk odaadni. - P'ebr. 6. Megküldétett az
a parancsolat, hogy a földesurak felesleg való gabonájokat a hadi népnek tar
tására kínteleníttetnek odaadni, máskülönben fegyveres kézzel vétetik el tőlek.

Még illyetén parancsolat magyar hazánkban nem hallat.ott, mit lehet ennek
utána várni? - Febr. 16. úgy hallottam, hogy a háború a török ellen dekla
ráltatott a mí Udvarunknál ... Itten nálunk nem kevés katonák és rekruták le
mennek, gabona pedig és liszt míndennap szüntelen Varasdra hordatik. Nem
tudom, mit ád az Úristen, de én félek, hogy aratásig fölöttébb nagy szükség és
inség fog lenni.

KISS. 1788. márc. 19. Higgye el Nagyságod, rossz karakteru az kujon... A
Latzkovitsok Freimaurerek, ő is az. Azt már egy budai pap volt [ezsuítátul,
Füle nevezetútül hallottam, hogy a megholt gróf Nitzky, Széchén V. Praeses,
Benitzky Sámuel, B. Podmanítzky, Darvas, Haday, Tihany, Mitterbacher Pap,
Szily viceispán etc. azok. Ö bizonyosan tudja, mert már Ő, úgymond, megleste
őket, mikor a logiokbul kijöttek... Nincs az az ember, akivel összejövök 3
vagy 4-szer, hogy meg ne esmérjem, hogy freimeurer-e? - Apr. 15. Boldog
Isten, mire jutott a magyar világ! Katonák által jatt bé az a gonoszság, más
idegen nemzetektül országunkba, és ezután még több rossz fog eláradni orszá
gunkban általak.
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SZILY. 1788. ápr. 30. A háború eránt itten sok hírek vannak... Öfelségérül, a
Császárrul hírleltük, hogy beteges és kedvetlen volna. Azt is hallottam, hogy
a napokban, midőn... Pesten általmenne, a hét electorok vendégfogadójában
háromezer forintját . .. ellopták volna.

KISS. 1788. május 11. Itt is sok hírek vannak a háborúról. Némelyek úgy is
beszélik, hogy a moszkoviták békességre akarnának lépni a törökkel. Minap volt
nálam egy Compier (?), aki Petersburgból lement Öfelségéhez, attul hallottam,
hogy Moskoviában se pénz, se posztó, és se kenyér. Holnapután azok a török
foglyok, amelyeket mínap Öfelsége fogott meg Szabátsban, ide Pestre jönnének,
abban az épületben, arnellvet a mostani uralkodó Urunk kezdett építtetní. 
A Hét eledor vendégfogadóban nemcsak Generális Lílient, de még a f. erezher
czeg Ferencet is meglopták . .. Sok rossz ember fetreng Pest vmegyében, de
nem is csuda, mivel a Magístrátusok is illyenek voltak a nagyurakkal együtt.
- ,Július 17. Neográd megyében mínap az (Jj Criminális Sanetie szerínt öt vagy
hat"\tce bor lopásáért Géczi nevezetű nemes embert a királyi Tábla nemessé
gétül megfosztotta... a vmegye ... ezt nem akceptálta, sőt publikálni sem
engedte.

SZILY. 1788. aug. 2. Vas: vármegye a parasztok részérül százezer, a földes Urak
részérül hatvanezer mérő gabonát ígért. Szala Vmegye a parasztok részérül
semmitsem ígért ... Nem tudom, mit fog Ö Felsége felelni és cselekedni Pest
és egyéb megyék fontos repraesentatíójára, kiváltképen Szabolcs és Bihar várme
gyék negatíva propositíójára, - Aug. 13. Itten már szedik a Rckrutákot, sok
legények az erdőkben laknak és hol lehet, bujkálódnak. Csak tegnap este ér
keztem meg Örségből és a németújvári districtusból.

KISS. 1788. okt. 15. Minap mi már ezen a tájon csaknem futni akartunk a tö
rök elől, a bánátiak és az Arad vármegyeiek már mínd itt jártak, ki ide, ki
Posonba hordozóskodott. Sokan itt fogadtak már quártélyt és most is itt van
nak, holott hála légyen az Istennek, már szűník a rossz hír, a török vissza
nyomul, de még Bánátusban vagyon. Bánátusban a török nagy kárt tett, az
odavaló oláhság szintén annyit ... · több kárt tett százhatvanezer frt. ára kárnál
csak Őfelségének, hát a szegény lakosoknak sokezerszer többet. Azt is beszéllik,
hogy Őfelsége parancsolatából már igen sokat fel is akasztottak volna. A ga
bonának az ára és a kukoricának is egykevéssé száll, sok százezeret hozott Ofel
sége a Dunán onnan felülről mindenféle gabonát és eleséget. - Dec. 7. Ezelőtt
valami 12 nappal ide 600 török foglyokat hoztak... Győrré vitettek az egész
ségesek, valami 120 itt maradott az infirmáriában. Ismét valami 1200 török
várattatik ide... Azt mondják, hogy a törökök durvák, ostobák és tudatlanok. Nem
igaz. Megvizsgáltam őket jól és tapasztaltam. hogy gravis, nagy ambítíójú és
nagybátorságú emberek. Ezek, akiket most nemrégiben vittek el Győrré, mind
bosnyákek voltak és törökül keveset tudtak... Itt ism~ oly hír futamodott,
hogy a Császár ismét a Kispapokat a Dioecesanus Püspököknek vissza fogja
adni, és az Universitást Posorrba transferálván a Bétsivel Posonba fogja uníálni.
Nov. 19. A Császár múlt hónapban szerencsésen és jó egészségben Pestre ér
kezett, szomszédságomban a 7 Eleetorhoz szállott és egész csütörtökig ott mu
latott, csütörtökön délután általment Budára a Fortunához és a jövő hétfőig

ott fog mulatni... Mondiák, hogy a Pesti ellenemben lévő Cávés lett volna
a Császárnál és a pesti Piaristáknak a piacon lévő Collégiurnát templommal és
iskolákkal együtt 12 esztendeig minden contríbutío nélkül neki adta volna olyan
Conditio alatt, hogy oda Theátrumot, Caffint köteles legyen építeni. A Piaris
ták ellenben a magok épülettyük helyett a Serviták klastromiokat fogják meg
nyerni. Öfelsége azt mondta volna Gróf Zíchynelc: hallja, hogy a magyárok
inkább lennének a török birodalma alatt, mínt az övéíe alatt, ha tetszik nekik,
most könnyen módot találhatnak benne. - A császár a katonák ínfirmárláíá
ban volt, azután az új épületében az Engliséhe Apátzáknál. Vmegye házánál
és az Invalidába.

SZILY. 1788. dec. 20. Úgy látszik, hogy naprul napra rosszabbul lesz dolgunk
és mind Relígíónk, mind Hazánk el fog veszni. A békességrül itt is nagy hír
futamodott, de, amint Bécsbül írják, nehezen lesz abból vailami.. . Midőn
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5. huíus (e hó 5-én) délután 1 órákkor Öfelsége Bécsbe érkezett volna, egy
lélek sem kiáltott vivát, holott, amint maga mondta Őfelsége, magyar Or
szágban míndenütt, amerre jött, kis falukban is nagy kiáltással és örömmel ac
cipiálták ... Nem lesz csuda, ha Pesten is a Piaristák templomábul vagy Co
média vagy Kávé házot csinálnak. De bizonyosak legyenek, hogy akár előbb,

akár utóbb Isten bosszút fog rajtok állni... Ittenis mindennap elkezdik a ga
bonakérést, Úgy mondják, hogy harmadrészit megfizetik, a többírül oblígatíót
és interest adnak 4 pro Centum. De azt gondolom, hogy talán egész fizetség
elmarad. Énreám Zarkaházával együtt ezer mérőt vetettek.

SZILY. 1789. jan. 31. Ittenis ugyan patisbul és más heves nyavalábul 'az em
berek halnak, de mégis nem olyan nagyon, mint Pesten és Budán. A török
háború közönségesen pestist hozott azelőtt hazánkban, adja Isten. hogy mos
tani alkalmatossággal teljességgel elmaradjon. - Május 20. A mi Felséges Csá
szárunknak egészsége és gyógyulása fölöttébb kétséges, Az elmúlt héten ismét
oly. rosszul lett, hogy provideáltatott a szentségekkel, és oly nagy inflammatiója
volt a belső részében, hogy azon nem másképen öszve való klíszérezéssel lehe
tett segétení. Ármádiáink a sok betegségek által igen elfogytak, és most is fogy
nak. Azonkívül az eledelük kiváltképpen Horvátországban igen szűken vagyon.

KISS. 1789. máj. 13. Úgy hallom, hogy a moskoviták a törököt minap igen meg
verték. Azt is beszélték, hogy a Császár ismét rosszul van.

SZILY. 1789. jún. 1. A háborúról sokat nem hallunk, hanem csak készü1eteket,
melyek annál lassabban mennek, mivel a zabnak. szénának és gabonának ad
minístratíója fojtottan mégyen... A Gróf Hadikról hallom hegyfüllel. hogy be
teges volna és a vízi betegség kerülgetné, Felséges urunk Laxenburgban tar
tózkodik és majd jobban, majd rosszabbul vagyon. De csak közönségesen mond
ják, hogy sokáig nem fog élni. A Leopold Florentinus herceget is Bécsbe
rendelték.

KISS. 1789. jún. 17. Halljuk, hogy Öfelsége már in ultimís clrcumstantíis est,
némellyek azt is akarjuk állétaní, hogy már meg holt volna. - Júl. 21. Hallom,
hogy Gradískát Loudon megvette. a törökök kiszöktek belőle. Itt az a hír va
gyon hogy Loudon őexcellenciája az egész Corpusszaval Zemlin alá már
l\tlardcheban volna. Úgy beszéllik, hogy Belgrádet szándéköznánk az ·idén meg
venni. - Dec. 25. Báró Loudon őexc. vasárnap itt Pesten keresztülmenvén a
Várban hált. Kískunságíak és Pest városiak díszesen kirukkoltak és minden
tiszteletet megtettek neki. Valami négyesztendős török leánykát hozott magával
Belgrádbúl és fölviszi Bétsbe... Itt azt beszélik, hogy Bécsben a Kaunitz her
czeg asztalánál mindennap mindenféle vármegyékbúl Bécsben muiatozó vagy
járó magyárok ebédelnek, és talán esmég a deák vagy annak helyébe a ma
gyar nyelv visszaállíttatnék. 1790. márc. 16. Engem ma egy Méltóság megszó
létott, ha igaz-e? hogy Nagyságod egy luterános orátóriumot bé petséltetett
volna. .. Azt feleltem, hogy az csak költemény, amelyre azt mondotta az az
uraság, hogy kérjem Nagyságodat, ne tegyen most valami ollyast, mert azzal
mint a Clerusnak, mínt az Országnak sokat árthatna, annyira, hogy sohasem
reparálhatnánk sebeinket.... Az Udvarnál voltam, tudja Nagyságod, láttam s
tapasztaltam. hogy míndig az volt a Hazánk szerencsétlensége, hogy a Clerus
persequálta az akatholikusokat, azért azután nem volt eggyesség közöttünk,
míndétíg egymás ellen törtünk: holott ha jól nézünk a dologban, az akatholi
kusok az egy religión kívül voltak míndétig főbb okai, hogy Hazánk törvényei
és jussaiban csak annyira is megmaradhattunk. Én tanácsot Nagyságodnak nem
adok, de ha úgy vagyon, alázatossan könyörgök, változtassa meg míndiárt, mert
szerencsétlenség következik... mert az akatholikusok az ő relíglonálís állapot
jukban fanatikusok. 1790. ápr. 20. '" azért is örvendek rajta, hogy sok gaz iri
gyei Nagodnak gyalázatos hazugságban maradtak... Itt Pesten és Budán már
olly drágaság vagyon, hogy az íppen nem is élet. A zsemle oly kicsiny, hogy
Szombathelyen egy krajcáron nagyobbat lehet venni. mint itt kettőn. - 1791.
ápr. 2.1. Sokakat Pesten az a reménység táplál, hogy a Felséges Palatinus ide
által Festen vagy Herczeg Grassalkóvles vagy pedig Gróf Károlyi házánál fog
telelní,
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SZILY. 1792. jan. 4. Azt halljuk, hogy a katonák ... kik szabadsággal hazamen
tek, vissza hívattatnak s még valami 30 OOO a franciák ellen akarnak indulni ...
Meg is érdemlik, mert ezek oly istentelen, kegyetlen népek, hogy minden isten
telenséget és igazságtalanságot elkövetnek és ha az uralkodók elejét nem ve
szik, egész Európát gonosz tanáttásukkal és példájukkal megvesztegetík.

KISS. 1792. jan. 14. A burgus Lukisini követ a töröktül ma ment itt által Bécs
be, valami négy nap mulatott itt, hogy a [égtül a Dunán állal nem mehetett,
- Aug. 18. Hallottam másoktul, hogy Nagyságod a francfurtumi Coronátión
Intmus Consiliáriusnak... publikáltatott. - Dec. 22. A Palatinus csak ezen 'a
múlt kedden jött által a Herczeg Grassalkovics házába. Soká nem szedték ki a
Dunábul a járóhidat, azért is a múlt héten virradóra a nagy jég és szél elhord
ta s tova vitte. Össze tudták-e ismét keresni, mái napig sem tudjuk.

Források: Szombathelyi püspöki levéltár, 1. sz. f. - Dr. Géfin Gyula: A szombathelyi
egyházmegye története, I. köt.

NAPLÓ

E~LF:KEZTETÖK

Jóllehet Kecskés Pál végrendeletként
is értelmezhető műve* oly kicsiny pél
dányszámban jelent meg a Szent Ist
ván Társulatnál, hogy az első napok
ban elfogyott, mégsem mehetűnk el
szó nélkül e kitűnő tudós posztumusz
műve mellett. Annál kevésbé tehetjük
ezt, mert ő maga egész életében rend
kívül szerény, visszahúzódó ember volt,
nagy tudása, igényessége azonban nem
zedékek lelkébe és emlékezetébe ivó
dott bele. Tőle nemcsak a filozófia tör
ténetét lehetett megtanulní, hanem a
tudományos gondolkoaásmód alapjait is,
azt a kötelező szerénységet és anyag
szerüséget. amely nélkül lehet ugyan
művelni a tudományokat, s lehet el
érni látványos sikereket, maradandó
eredményeket azonban aligha. Kecskés
Pál életművét pedig két vonatkozás
ban is maradandónak ítélhetjük: egy
részt nemzedékeket nevelt föl a Hit
tudományi Akadémián, másrészt mű

vek sokaságával tanított és tanít
ma is - gondolkodni az élet alapvető

dolgairól.
"Lélekben és igazságban" - ezt a

már-már közhelyszerű ~címet írta utol
só műve fölé. De lehet-e ennél többet
és nagyobbat mondani? Érdemes-e
egyáltalán ennél többre törni? Aki ezt
a szerény könyvet végigolvassa. arra
a meggyőződésre jut, hogy a léleknek
és a gondolkodásnak az az útja, me-

Iyet Kecskés Pál e könyvében meg
rajzol, kétségtelenül nem a látványos
sikereké, de valóban az igazsághoz ve
zet. Nem akart ő semmi rendkívülit
elmondani. Célja az volt, hogy a Má
sodik vatikáni zsinat után felhabzó krí
tikai hullámok között felmutassa az
évezredes értékeket, s alapos dogma
tikai és teológiai alapvetés után a
modern ember számára is értelmezze
és a mindennapokban is használható
vá tegye míndazt a nemes hagyományt,
melvet kereszténységnek nevezünk.
"Lelki kalauz"-nak nevezi művét. Ez
a vezérlő kalauz ·nem a misztika tá
jaira visz. hanem rendkívül racionáli
san és egyszeruen, a köznapi ember
számára is világosan rendezi monda
ni.v~lf,iát három eszme köré. Hogyan
tö1.thetiük fel lelkünket a mindenna
nokban ? Melvek azok az utak, ame
lvek-n l"'f!közelehh tutharunk Kri<ztllS,
hm? Mint gao:rlálkodhatunk a LplPK
atándékalval ? Eo:ek a könvv ahmkpr
dései. Ezek köré csonortosít[a ff'ite<te
t 6 <:eit és - tanácsait. Igaz. Ke"skés
Pál egyetlenegyszer sem mond]a köny
vében: ,.ezt tanácsolom", Nem olvas
hatunk művében tagadást, még kevés
bé tiltást. Jellemző rá a pozitiv érte
lemben való kifejtés, egyfajta prakti
cizmus, nem a szó rossz értelmében,
hanem segítségadásként. Szeretné, ha
jól tájékozódnánk értékeink között.

"Kecskés Pál: Lélekben és igazságban (Szent István Társulat, 1976)
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