
egy ember roskadt térdre. Úgy kellett leemelni 
szinte már élettelen testét a szószékről, diadal-
mas harcainak színhelyéről. 

1927 ápr. 2-án, virágvasárnap előtti szomba-
ton d. u. 1 óra 45 perckor halt meg a Központi 
Szeminárium, hajdan pálos kolostor egyik szobá-
jában. Utolsó szavai ezek voltak : «íme az Isten 
Báránya, Ki elveszi a világ bűneit. . .» Vég-
rendeletének utolsó szavai : «Örömmel halok 
meg, mert így Krisztushoz mehetek és remélem, 
hogy dicsőséges arcába nézhetek. Ezt kiáltom 
híveim felé is 1, Ügy éljetek, hogy nagy remény-
ségben halhassatok meg! Lelkemet Istennek 
ajánlom és kérem Őt, hogy üdvözítse szent Fia 
vérének erejében. Amen». 

Gyönyörű halála, melyhez a hívást az Oltári-
szentségre tapadó szemmel fogadta, Illés próféta 
elragadtatásához volt hasonló. Holttestét az 
Egyetemi templomban ravatalozták föl. Embe-
rek ezrei keresték fel, hogy elbúcsúzzanak tőle, 
hogy imakönyveiket, rózsafüzéreiket érinthessék 
hozzá . . . És az egész országban arról beszéltek, 
egy szent halt meg Prohászkával! Székesfehér-
vári sírjánál a feltűnő imameghallgatások egyre 
sokasodnak ! 

Valóban úgy van, mondotta valaki, amint egy 
kortársa írta Prohászkáról : Akkor értik meg őt 
teljesen, amikor kriptája márványfedelén az első 
repedések mutatkoznak. «Ottokár püspök életé-
ben sok kritikát provokált, de most igazolja 
őt a halál. Most érezzük csak, mennyire igaza 
volt a «Diadalmas világnézet» hithirdetőjének . . . 
Ma már nem kritizálják, hanem ellenkezőleg, 
mindenki reá hivatkozik». (Shvoy Lajos székes-
fehérvári püspök.) Igen, nem lehet a magyart 
eleget emlékeztetni arra, hogy volt egy Pro-
hászkája, idegen vérből, mégis lelke által vér 
az ő véréből, akinek áldott vízióban megnyílt 
a magyar sors és a magyar feladat és a magyar 
föld, és aki megnyitotta a mi szemünket is . . . 
(Schütz Antal egyetemi tanár.) Romvári Illés 

Alexovics Vazul1 O . S. P.: 

Nagyboldogasszony 
Ha azt mondom, hogy Mária a magyar nem-

zetnek tulajdon édesanyja . . ., a többi keresz-
tény népek talán megtámadnak. 

Micsoda? fogják mondani, micsoda? A ma-
gyarok Máriának kiváltképen való népe? Hát 
mi mik vagyunk? Nemde Mária az anyaszent-
egyháznak közös édesanyja? Nemde Mária 
mindnyájunknak királynéasszonya? Nemde 
Mária az egész kereszténységnek közös párt-
fogója? Nem tiszteljük mi Máriát úgy, mint 
a magyarok? Vagy talán Máriánál személy-
válogatás vagyon? . . . Ki meri t e h á t . . . a ma-

1 Kétszáz éve született (1742-ben) Egerben 
Alexovics Vazul konvertita, pálos szerzetes, teoló-
giai tanár, áki a budapesti egyetemi (régi pálos) 
templom első s a XVIII. század egyik legjobb 
magyar szónoka volt. 1796 április 2-án halt meg. 
Az ifjúság három hónapon át gyászolta. Egy sze-
melvényt közlünk ízes, ma is friss prédikációiból. 

(A szerk.) 
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gyar nemzetet Mária kiváltképen való népének 
mondani? . . . 

Igaz az, hogy Mária minden keresztény hívő-
nek anyja. Igaz az, hogy Mária irgalmas szemeit 
minden keresztény nemzetre fordítja. Igaz az, 
hogy Máriának nemcsak a magyar a tisztelője; 
a francia, a spanyol, az olasz, a belga, a lengyel 
is tiszteli. Mindazonáltal csak a magyar érdem-
iette meg, hogy kiváltképen való népe mondat-
tassék Máriának. A magyarban látott valamit 
Mária, amit egyebekben nem tapasztalt. A ma-
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gyar nemzet Máriát örökös Nagyasszonyának 
választotta. A magyar nemzet országát és koro-
náját Máriának végrendelet szerint hagyta. 
A magyar nemzet első királyának utolsó rende-
léséből azt kiáltotta : Uralkodjál rajtunk te. 
(Bir. 8, 22.) Melyik egyéb nemzet cselekedte ezt? 
Melyik egyéb ország Mária öröksége? Csak a 
magyar választotta Máriát örökös Nagyasszonyá-
nak. Azért Mária is csak a magyar nemzetet 
választotta kiváltságos népének. Téged válasz-
tott, hogy kiválólag népe légy minden nemzetek 
közül. (Deut. 14, 2.) 

És ez az, szerelmesim, amit vigasztalástokra 
ma bővebben akarok megmagyarázni. Nemes 
hazánk, édes nemzetünk elejétől fogva Máriát 
Nagyasszonyának választotta. Viszont Mária 
nemes hazánkat, édes nemzetünket elejétől 
fogva kiváltságos népének fogadta. 
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I. Azt mondám, hogy édes nemzetünk Máriát 
elejétől fogva örökös Nagyasszonyának válasz-
totta s ezért mindenkor különös tisztelettel 
illette. Ezt hogy nyilván megmutassam, orszá-
gunk alapítóját, első apostoli koronás fejedel-
münket, dicsőséges Szent István királyt hozom 
elő. 

Ez a fejedelem halála órájához közelítvén 
és amint Bonfinius írja, örököst maga után nem 
hagyhatván, a mai napon, azaz Nagyasszony 
napján, sűrű könnyhullatások között, kezeit, 
szemeit az égnek emelvén, az egyházi és világi 
főrendek előtt, Magyarországot, ennek koroná-
ját, királyi pálcáját ,a Boldogságos Szűznek 
hagyta örökségül. . . 

Látjátok, szerelmesim, hogy Mária öröksége 
a mi nemzetünk. Látjátok, szerelmesim, hogy 
az ország alapítója országostól eladott bennünket 
és Mária hatalma alá örökösített. Látjátok, 
szerelmesim, hogy Mária a magyaroknak Nagy-
asszonya, annak a kéznek végrendeleti írásából, 
amelyet Isten csodákkal megdicsőített, melyet 
a halál mind e mai napig porrá nem tehetett. 

Ezt hordozván szeme előtt drága nemzetünk, 
mindenkor azon emberkedett, azon magyarko-
dott, hogy a Boldogasszony tiszteletében min-
den egyéb nemzetet megelőzzön. Úgy hogy 
Magyarország emiatt is az egész világon Mária 
országának neveztetik. 

Mennyire emelkedett Szent István, első apos-
toli királyunk, a Máriához való égő szeretetben 
és ájtatos tiszteletben, ki fejthetné meg? A Bol-
dogasszonyhoz mindennap, földre leterülvén, 
nagy buzgósággal könyörgött. A Boldogasszony 
tiszteletére széjjel az egész országban igen sok 
templomo» építtetett. A Boldogasszony nevére két 
gazdag érsekséget állított fel. ő rendelte, hogy 
Mária mennybevétele napját Nagyboldogasszony 
napjának nevezzük és országos hűséggel, sereges 
gyülekezettel megtiszteljük, ő mondotta, hogy 
nagyobb becsület okáért senki Máriát nevezni 
ne merje, hanem csak Nagyasszonyunknak 
mondja. Ha mégis valaki nevét említené, akik 
hallják, fejüket, térdüket meghajtsák. Ő ren-
delte, hogy a zászlókról a saskeselyű letörül-
tessék és helyébe Mária képe tétessék ; hogy 
a magyar nemzet, mely eddig a saskeselyű alatt 
a kereszténységen Isten ostora volt, már ezután 
Mária vezérlése alatt a kereszténységnek oltal-
mazó erős bástyája legyen. Hamarabb kifogynék 
az időből, mintsem a beszédből, ha csak futva 
akarnék is emlékezni azokról, amikkel Szent 
István Mária tiszteletét a magyarok szívében 
éjjel-nappal felgyújtani s örökösíteni akarta. 

Első Géza Vácon, Szent László Nagyváradon, 
IV. Béla Esztergomban, I. Lajos Máriavölgyben, 
Mária-nosztrán, Nagy Mária-cellben, Mátyás 
király Budán, más királyaink és nemzetünk 
színei oly számos, nagy költségű templomokat, 
oltárokat emeltek a Boldogasszony tiszteletére, 
hogy ötszáz esztendeig nem volt város és falu, 
ahol Máriának templomát vagy oltárát nem 
találtad volna. Ha ellenség érte, ha éhség ter-
helte, ha döghalál emésztette, ha más baj vagy 
nyomorúság szorongatta nemzetünket: ezekbe 
futottak ős eleink, ezekben imádkoztak, ezek-
ben sírtak-ríttak, Isten után Máriában bíztak, 
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hozzá folyamodtak. Templomokban, oltárokon, 
palotákban, fegyveren, zászlókon, pénzen, neme-
sebb eszközökön nem láttál egyebet, mint 
Mária képét. 

Szent László király írta be hazánk törvé-
nyébe, hogy Mária tisztulásának, mennybevitelé-
nek, születésének napjai Magyarországon sátoros 
ünnepek legyenek. 0 rendelte, hogy Mária Ma-
gyarország Patronájának neveztessék, ő kezdte 
először a magyar aranyra szűz Máriát képét 
veretni ily körülírással: Patrona Hungáriáé, 
Magyarország patronája. Ütközetnek készülvén, 
szűz Mária olvasóját karjára, kardjára fűzte. 
Rövid szóval: Mária égő szeretetében és tisz-
teletében Szent László annyira ment, hogy 
Maria-Királynak hivatott. II. Endre királyunk 
alatt kezdte a magyar nép háromszor napjában, 
hajnalban, délben, estve a harangszóra Máriát 
üdvözölni. I. Lajos király szűz Mária képét 
mindenkor nyakában viselte. Mátyás király 
pajzsára ezen szókat iratta : Szentséges Szűz 
Mária, esedezzél Mátyás királyért! összes régi 
királyaink Székesfehérvárt Mária templomába 
temetkeztek; mintha fáradt testüknek pora, 
hamva másutt nyugodalmat sem találhatna, 
hanem csak Mária lábai alatt. 

Mit mondjak már a mi édes őseinkről? Mária 
ünnepeit gyónással, áldozással, búcsújárással 
tisztelték. Mária tiszteletére rabokat váltottak, 
koldusokat tápláltak. A Mária nevére felszentelt 
kápolnákat, oltárokat csinosították, .látogatták, 
süvegüket levették, fejet, térdet hajtottak. 
A szombatot és Mária sátoros ünnepei előtt való 
napokat szorosan, többnyire vizén és száraz 
kenyéren megböjtölték. A kapa nyelére, az eke 
szarvára, a kard markolatára az olvasót fűzték. 
Ütközethez kezdvén háromszor fennszóval Má-
riát kiáltottak. Nem hívták egyébként magukat, 
mint Boldogassszony katonáinak. A többi hadi 
zászlók között nagyobb és drágább a szűz Mária 
zászlaja volt. Ezt mindenkor az ország bírája 
vitte ; amidőn egyfelől kezébe vette, másfelől 
csizmájáról sarkantyúját lehúzták, hogy ne 
a szaladásra, hanem a győzelemre gondoljon. 
Szóval: Máriáért vérüket ontották vitézeink és 
ezzel bebizonyították, hogy Mária a magyarok 
Nagyasszonya. Ily ájtatos tisztelői voltak Máriá-
nak régi királyaink. Ily buzgón szolgáltak Nagy-
asszonyunknak édes őseleink. Ily szentül igye-
kezett eleget tenni Szent István végrendeleté-
nek ötszáz esztendőn keresztül egész nemzetünk. 
V Most már, szerelmesim, így okoskodjunk. 
A magyar hazát Mária tiszteletére az kötelezte, 
aki azt alapította. Az hagyta végrendeletében 
Mananak országunkat, nemzetünket, aki orszá-
gunk, nemzetünk apostola volt. Az tette Mária 
kezebe a magyar koronát, aki azt a zálogot 
nyerte. Az a kéz írta Máriát Nagyasszonyunknak, 
amelyet Isten sok jellel és csodával megdicsőített. 
Lehet-e tehát nekünk e végrendeletet elfogyasz-
tanunk? Nem lehet, édes magyarjaim. Él Szent 
István a mennyországban. Él szűz Mária a dicső-
ségben. A királyi ígéret szent és örökös ígéret. 
A vegrendelet tehát most is fennáll. Mária tehát 
most is Magyarország Nagyasszonya. A magyar 
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Ugye, édes nemzetem, a fiú tiszteli atyját és 
a szolga az ő urát (Maiak. 1, 6.), asszonyát. 
Ha Maria fiai vagyunk, hol az ő szeretete? Ha 
Maria csaladja vagyunk, hol az ő becsülete? 
Ha Maria szolgái vagyunk, hol az ő tisztelete? 
Kovetjuk-e mi nyomdokait régi eleinknek? 
leljesitjuk-e mi utolsó akaratát első apostoli 
királyunknak? Hol vagyon a régi magyárok 
nyelve, kiknek ajkai Jézus, Máriánál egyebet 
nem tudtak? Ma ezek helyébe csúszott és orszá-
gol az adta-teremtette . . . Hol vagyon a régi 
magyarok buzgósága, akik vérükkel is pecsétel-
tek, hogy Mária a magyarok Nagyasszonya? 
Ma e helyett Bál istennek áldozunk. Vénusz 
istenasszonynak szolgálunk. Hol vagyon a régi 
magyarok tökéletessége, akiknek az volt fő-
munkájuk, hogy Máriát dicsőítsék, magasztal-
ják? Ma semmibe se vesszük Mária nevét, 
csúfoljuk, kacagjuk tiszteletét. 

Hányan járulnak ma a szent gyónáshoz Mária 
ünnepein? Hány lámpa ég most Mária képei 
előtt? Hány zsebben vagy tarsolyban találkozik 
most az olvasó? Ki köt mostanság vagy egy 
koszorút is Mária fejére? Ki előzi meg mostanság 
nyolc napi böjttel Mária sátoros ünnepeit? Ki 
gyűjti mostanság össze házi cselédjeit a litá-
niákra vagy az olvasóra minden szombaton? 
Ki hagyja el mostanság a sétálást, álmot, korcs-
mát Mária kedvéért? Ki bocsátja magát mostan-
ság 'örök szüzességre Máriához való tiszteletből? 

Voltak édes hazánkban, voltak Széchényi 
Györgyök, akik amit Isten kezéből vettek, azt 
az Istennek és szűz Máriának kimeríthetetlen 
bőséggel visszaadták. Most a pompára, a kár-
tyára kell a pénz ; Mária nevében alig nyujtunk 
egy garaskát a koldusnak. Voltak édes hazánk-
ban, voltak Eszterházy Pálok, akik Dunán innen 
s Dunán túl összegyűjtött ezrekkel Nagy Mária-
cell felé kereszteket emeltek Nagyasszony nap-
jára. Most a színházakba, a mulatozó helyekre, 
a kertekbe sietünk ; a közellevő, a városunkban 
álló Mária-oltárokat nem látogatjuk. Voltak 
édes hazánkban, voltak Losonczy Istvánok, 
akik Mária hét ünnepe előtt még a táborban is 
böjtöt tartottak. Voltak országnagyjaink, akik 
a város közepén hintójukból kiszállottak, hogy 
Mária képe előtt térdet hajtsanak. Most magun-
kat a hústól még szombaton sem tartóztatjuk ; 
Mária képe előtt süveget sem emelünk. Ah szerel-
mesim ! mire jutottunk? Hogy . . . elváltozott 
a legjobb szín ! (Jer. sir. 4, 1.) 

Magyar ember ! Atyjának halála előtt való 
szavára, intésére, végrendeletére valakit emlé-
keztetni, nagy zabola, nagy ösztön az elveteme-
dett fiúnak, hogy az igazság útjára térjen. 
Tekints, ó magyar nemzet ! a te szövetségedre. 
(73. zsolt. 20.) Édes atyád, Szent István, halála 
óráján azt hagyta, hogy Máriát buzgón tisztel-
jed. Édes atyád, Szent István, halála óráján arra 
intett, hogy bizodalmadat Isten után Máriában 
helyezzed. Édes atyád, Szent István, halála 
óráján azt parancsolta, hogy Máriát mint 
Nagyasszonyodat, igazán, híven szolgáljad. Te-
kints, ó magyar nemzet!. a te szövetségedre 
és ha István király maradéka, vére vagy, István 
király nyomdokát kövesd, István király rende-
lését tartsd meg. Ha magyar akarsz lenni, vagy 

szeresd Máriát, vagy ha Nagyasszonyodat sze-
retni nem akarod, ne mondd magad magyar-
nak. (Frivalszky.) 

II. Ám nemes hazánk, édes nemzetünk 
Máriát elejétől fogva Nagyasszonyának válasz-
totta. De viszont Mária édes nemzetünket elejé-
től fogva kiváltságos népének fogadta. Ezt hogy 
rövidesen megmutassam — mert az idő nem en-
gedi, hogy erről sokat szóljak —, ezt a kötés-
bizonyságot állítom. Ha Mária a magyar nem-
zetet elejétől fogva különös jótéteményekkel 
gazdagította ; ha Mária nemzetünknek minden-
kor kiváltképen való kegyességgel gondját vi-
selte ; bizonnyal nem lehet kétség benne, hogy 
Mária nemzetünket kiváltságos népének fogadta. 
De úgy vagyon ; Mária a magyar nemzetet elejé-
től fogva különös jótéteményekkel gazdagította. 
Mária nemzetünknek mindenkor kiváltképen 
való kegyességgel gondját viselte. Üssük csak 
fel Magyarország történetét s feltaláljuk, hogy 
igazat mondok. 

Midőn Gejza, Szent István atyja, a keresz-
tény hitre való megtérésről gondolkodnék, éj-
szakának idején megjelent neki nagy fényesség-
ben a Boldogságos Szűz, erre bátorította és 
nagyon bíztatta, hogy ne átallja magát nyilván 
kereszténynek vallani; azért a magyarok nem 
másnak, hanem egyedül csak Máriának köszön-
hetik megtérésüket. Ezt nemcsak a pápisták 
írják, hanem a protestánsok is, Hauer, Smajtzel 
és egyebek. 

Midőn Konrád császár Szent István s a ma-
gyarok ellen roppant sereget küldött s nagy hadi 
készülettel már az ország határait érte, Szent 
István király Máriához folyamodott, imígyen 
imádkozván : Ha megengeded, földnek Király-
néja, hogy az ellenség a te részedet és öröksége-
det elpusztítsa és az új keresztény palántát 
lábaival elgázolja : ne tulajdonítsd azt az én 
tétlenségemnek, hanem a te akaratod rendelésé-
nek. Imája után felkelvén kardot kötött; és 
íme másnap ismeretlen küldönc érkezett a német 
táborba oly parancsolattal, hogy Németországba 
sietve visszatérjenek. így Konrád császár csoda 
által kényszeríttetett arra, hogy a magyar nem-
zettel örökös békességet kössön. Ezt a híres 
Carthuitius írja. 

I. Lajos király ideiében temérdek sokaságú 
tatárok támadták meg országunkat. Az idő 
szoros volta miatt a király csak húszezer ma-
gyarral szállhatott elébük. Meglátván Lajos 
vezérei a pogányok sokaságát, felette megfélem-
lettek s kérték a királyt, hogy menjen el az 
ellenség elől. Lajos másnapra hagyta a feleletet. 
Azalatt beesteledvén, sátorába ment, Mária 
képét, melyet mindenkor nyakán visel vala, le-
tette, térdre-esett s imádkozott, hogy ha valaha, 
most esedezzék szent Fia előtt a magyarokért. 
Imádságát végezvén, felkelt, a képet meg-
csókolta, az asztalra tette, lefeküdt, elaludt. 
Álmában megjelent neki Boldogasszonyunk, 
vigasztalta, bátorította, győzedelmet ígért; és 
hogy a dolog szerencsés kimeneteléről ne kétel-
kedjék, a Boldogasszony az asztalhoz ment és 
képét, melyet Lajos estve ott hagyott, onnan 
elvette, a király mellére tette s azzal eltűnt. 
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Lajos hajnalban felébredvén, nagyon örült a 
látásnak ; mellére tapintott s ott találta szűz 
Mária képét. Felkele tehát fekvő helyéről es 
vezéreinek, kapitányainak, vitézeinek elbeszélé, 
amit látott ; lóra üle, megereszteté a Boldog-
asszony zászlaját, dobot üttete, trombitát fuvata, 
Jézus Máriát kiálta s a pogányságra rohant. 
S mi történt? Mint a tűz a pozdorját megemeszti, 
úgy emésztette meg a pogány tatárokat ennek 
a magyar Gedeonnak Isten és Mária neveben 
győzedelmeskedő fegyvere. | 

Hogy ily nevezetes dolog örök emlekezetben 
maradjon, Lajos király egész táborával Styriába, 
Nagy-cellbe sietett; ott az Istennek és az o 
szent Anyjának a győzedelemért hálákat adott, 
az említett csodálatos képecskét ott hagyta, 
melyet mai nap is Lajos képének neveznek; 
sarkantyúit, kardját és királyi palástját a nagy-
celli Mária-képre aggatta ; ezenfelül azt a nagy 
templomot, mely most is fennáll, akkor építtette 
a Boldogságos Szűz tiszteletére. így írják ezt 
közönségesen a magyar történetírók. 

Mit szóljak Máriának nemzetünkhöz való 
egyéb különös jótéteményeiről? Ki hajtotta ki 
országunkból azt az ötszázezer tatárt IV« Béla 
alatt, akik egész esztendeig égették, pusztították 
édes hazánkat? Ki hajtotta ki ezeket? Mária, 
Magyarország Pátrónája. Ki segítette Mátyás 
királyt arra, hogy egyszerre három helyen két 
császárt és egy királyt megvert, akik országunkat 
megtámadták, vítták, rabolták? Ki segítette őt 
erre? Mária, Magyarország Pátrónája. Ki emelte 
hajdan országunkat oly szerencsés állapotra, 
hogy a boldogságnak szinte legfőbb tetejét 
érte és győzedelmeinek hírével egész Európát 
és Ázsiát betölté? Ki emelte országunkat arra? 
Mária, Magyarország Pátrónája. A magyarok 
akkor még nyelveket nem tanultak. A bölcses-
segnek költséges tudományában nem forogtak, 
ékesszólástan, jogtudomány, történelem, meny-
nyiségtan mi állatok legyenek, nem hallották, 
nem tudták. De bezzeg hallották, tudták Máriát, 
mindezek helyett Mária volt az övék. Ez volt 
nekik kétséges dolgokban tanácsuk. Ez volt 
nekik szövetségkötésben és hadakozásban taní-
tójuk. Ez volt nekik követségekben szószólójuk, 
a hit dolgában lámpájuk, a törvények rendelésé-
ben igazgatójuk, háborúban körülkerítő kőfaluk, 
szerencse napján felhőoszlopuk, őbenne vettünk 
iskolát, nevelő dajkát, vezért, haditörvényt, 
istápot, bástyát.. 

Igaz ugyan, szerelmesim, hogy országunk 
néha az Isten ostorát érezte és keményen sa-
nyargattatott. Igaz ugyan, szerelmesim, hogy 
néha édes eleink rabságra adattak . . . Igaz 
ugyan, szerelmesim, hogy csak az egy Buda alatt, 
míg a pogány ellenség markából kiszabadulha-
tott, több mint százezer ember hullott el. 

De mikor történtenek ezek? Mikor bocsá-
totta reánk Isten súlyos csapásait? Akkor, édes 
nemzetem, minek utána a magyar . . . Mária 
kezéből kivonta niagát, Mária ellenségévé lett, 
Máriát megtagadta. Volt olyan szerencsétlen 
idő, nincs még háromszáz esztendeje, mikor a 
magyar azt kiáltotta : Mindegy, akár a mádi 
nyárfához imádkozzál, akár Máriához. Volt oly 
szerencsétlen idő; nincs még háromszáz eszten-
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deje, mikor a magyar azt kiáltotta: Olyan 
asszony Mária, mint az én feleségem. Volt oly 
szerencsétlen idő, nincs még háromszáz eszten-
deje, mikor a magyar Mária tiszteletét bálvá-
nyozásnak kiáltotta, Mária képeit mindenféle 
becstelenségekkel illette, Máriának szentelt edé-
nyekből arany patkókat, sarkantyúkat, forgókat 
csináltatott. Ekkor, ekkor látogatott meg ben-
nünket az Isten. Ekkor vitettünk rabságba. 
Ekkor hányattunk kard élére. Ezt nem én mon-
dom, ó magyarok 1 ezt Béner mondja, Bzovius 
mondja, Taxonyi János mondja, minden írók 
mondják. Mihelyt a csapások között Mária 
palástja alá futottak ; mihelyt az ostorok alatt 
Máriához folyamodtak ; mihelyt Máriát buzgón 
tisztelni kezdtük : azonnal könnyebbített vá-
lasztott népén, azonnal talpra állottunk, azonnal 
kezünkbe adta ellenségeink üstökét. . . 

Mária csak akkor hagyja el a magyart, ha 
előbb a magyar elhagyja Máriát. Szűnjüi£ meg 
csak Mária tiszteletétől, kacagjuk ki az Őhozzá 
való ájtatosságot: s ne búsuljunk, mert ko-
porsóba tesszük az országot. De míg Nagy-
asszonyunkat tiszteljük, míg neki híven szol-
gálunk, míg hozzá buzgó ájtatossággal leszünk : 
virágzani fog mindenkor hazánk, nemzetünk. 
Nyolcszáz esztendeje, hogy Mária kiváltképen 
való kegyességgel gondunkat viseli. Nyolcszáz 
esztendeje, hogy Mária bennünket különös jó-
téteményekkel gazdagít. Ezután is könyörül 
rajtunk, csak buzgón tiszteljük. Mária cseled]e 
vagyunk. Valamint nemzetünk őt Nagyasszo-
nyának választotta, úgy ő nemzetünket kivált-
ságos népének fogadta. Téged választott, hogy 
kiválólag népe légy minden nemzetek közül. 
(Deut. 14, 2.) 

Ehhez a választott Nagyasszonyunkhoz tehát 
teljes bizodalommal folyamodjunk, újítsuk meg 
hozzá köteles buzgóságunkat, . . . boruljunk 
lábaihoz, kiáltsunk az égbe: Kegyes Nagy: 
asszonyunk !. . . Tekints, kérünk, főképen mai 
dicsőséged napján arra a nemzetre, amely a te 
szent nevedet kiváltképen segítségül hívja. 
Tekints arra a maroknyi népedre, melyet kedves 
szolgád, a mi első apostoli királyunk, palástod 
alá ajánlott . . . ; Szent István szövetségéből 
a te örökséged vagyunk, a te sajátod vagyunk, 
a te szolgáid vagyunk. Ezt a. szövetséget mi e mai 
napon megújítjuk, édes Asszonyunk! Isten 
után kegyelmes gyámolunknak választunk, 
egyetlenegy oszlopunknak ismerünk, legbátor-
ságosabb reménységünknek vallunk . . . Vigyázz 
tehát reánk a mennyekből, mint tulajdon örök-
ségedre, mentül legjobb módon lehet. Amen. 

György barát 
madárkái 

Szürke, fojtogató köd burkolta homályba a 
világot. Sötét köd borult a lelkekre is. Az embe-
rek megrettenve húzódtak meleg kuckójukba s 
vágyakozva tekintgettek az ablakon keresztül 
a borús, téli tájra. Mintha az eljövendő tavaszt 
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