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MrJ;tjdPnik ntitult•n hú 15-t:n. 

~~ö~· ·Í/i~~-,-, .. · . ..., szerkf'szt() : 

1'. •h·. Uám ln•·"· o. F. '1. 

Az áldozatos ma~:yar élet kere~ztény • 
Rt•ndkívüli idökbt•n többet vár !ölünk az Cr: :\la 

mar vilagosan látja mind~n magyar. mekkora veszede
lem fenyegeti Hazankat <·s szent hitünket. Néhány 
11ontban összefoglaljuk az áldozatos magyar élet evan
géliumi törvényeit. 

l. O nk é n t, h ös i es c ls z á n ts a g g a l v á.l
lald rcszedet a magyarság áldozataiból: 
A lemondásban légy nagylelkű. :\la Sl'mmisem nélkü
lözhelPllen vagyonodbút :\linden mag~·ar addig ossza 
kenyerét, amíg t·sak e~:y falat akad a magyar földön. 
Százezrek kerültek \'égsö anyagi szüksí·~:be. JlyPnkor 
minden emb~rtár~am t·saládom tagja. minden i'ht•úí 
\'~ndi·gem! 

2. Rendíthetetlen bizalommal reméld Istentöl szent 
ügyünk diadalát: h i t ünk í· s h a z á nk J: y ö z t• l
m í· t: :\la is a lél~k har<·ol a pán<"l·lok miigiitt. Erös
h•lkű ní•pt•t m·m lehet mt•gsemmisiteni! Se türd a lel
kekt•t rombolú. baljós, siih·ten látú embereket. kijelt•n
tí•sekt•t. hangulatot. Kiínnyebb rombolni, rosszat jil
solni l·s n•t·gft'lt•nthleni, --- ntint t.~pih~ni, viiágHani l.':-. 

bátorítani: Te t•zt a lll'ht•zt•bb feladatot \'állald! 
:l. A m e g p r ó b á l t a t á s o k a t a l á z a t o ~ l ,. -

1 ek k ,. 1 l' o g a d d a z Is t e n ke z í· b ö 1: l litedet ,., 
szerelt•lt•dt•t teszi próbára a szt'll\'ed<·s. Bizzál htenbt•n. 
aki bi·ltosan javunkat akar.ia. s m·m ok nélkül t•ngt·di 
nteg szt•n\'t'dl'scinkt•t l•s a gonoszság ideiglenes l·s hit 
~zólagos ~~:ö:u•lmét. :\li is. t·saládunk is. Hazánk b. 
E1o·házunk is .. sak nyer vele! De ehht•z iíntudatns ál
dozatvállat.i!o. l·~ az lsh•n akaratán valú mf'gn~·ugva!-1 

kl' ll: 
-1. Bizzál a :\lagyarok ~a.g~·asszunya

b a n: St•m kiiltí•szt•( t•s jámbor hiedt•lt•m az a h1l. anw
lyet a :\la~~·d.rok ~a~yl.tsszon~:a iránt ezeri·ven kt•rt•sztiil 
táplált nt•rnzt•tünk. Annyi ntegs('mmisítii t•sat>ásnn t•s
tünk át. anll'l~·böl soha fel m·m kelhl'ttünk \'olna, ha 
Sag~·a~szonyt•nk párUngása ja\·unkra nern ford.it.ia a 
tiirténelt•m bml\'odalmait. lmádkuzd t•l napunta t.szh·r
ház~· Pál imádságát a :\lag~·arnk ~aJ:yassznn_~·áho.~~ . . 

;,, E n~ ,. sz t e l d l st t' n t áldozatus ,., bunbanu 
dl'll'ddt•l, a Sz t' 11 l ö t t• l t' n S zi ,. tbzh•ll'l•·•·l'l, a 
sz t> n t u 1 v as ó ('lnulndásával t•s az t• ls ü sz n nt ha t 

m•·~:tartásá\'al. 
li. S o h a !'! e n t' tn u l j o n l' l a .i k a d r ú l <t z ('.r 

d i 1·, t• r t• t t• t· s a k ü z ü~ i nt á ds •i g~ .\z Eg~·hat 
imád'á~u' h·lküh•h' dj('n h•lkt•<llwn a. h•a:Jwht•zt•hh 
idöktwn i,, Sok ntag~·ar falunak nint·s tn;.~r .lla}J.Ja, ttti
M'jt•. lt•tnlllomi bh•ntisztt•lt>lt'. :\ lHrü.k ulo_~~ll'n .~za
lias:llnll ib·l·n \'Olt a ,·allú"ii l'lt•l kt'JU'. ~zert'I~Ukt•t azt.nt
han \'ila..:i t•ntbl•rt•k, Plüirnoidkuzúink t·~ t:ltwtwkt•st·u.tk 
gárdaja \'t'!'»ZÍ ;.il. s ha tt•ntlllontban lll'lll lt·~t·l. oda.h<_tza 
~)·ii.ilik ··~~·b•• a hin•kl'l l•iSl'bh-na~:~·ubh l'SUJillrtukha•.t. 
!'t \'t•tt•tik a 1 oi.ilalussoiJ,:okat. jarnhur h•lol~·a.'?!'tuk~ll t~u
tanak. , ha kl'll. uklat.iák, tan•i<·sukkal lalJak l'l a kl'
,.,•sblll' .hirtasakat. 

7. ll a n l' nt t u d u ll k rn t' g g~· u n ll i. tük l' ll'
t ,. , b ,; n a t t a l, ,. a J: y •1 t ii k í· l •• t t' ' s z ,. r t' t •• l 

lclindításá\'al szerezzük me~ az t•setleg 
sz e r e u l' s l· t It• n ii l t• l v l' sz t t.> t t ke g-~· e l mi á l
l a p o t o t. Küliinösen •·letveszdvben 1w feledkezzünk 
meg róla. (Elé~: hozza a T el .i.,·, sz í v em b ö l sz á
n om és b á n om kezdet ü gyúnás utáni in1a, vagy It•1.d 
veszi·ly idején a J i· z us u 1n. i r· 1-{ a l o 1n~ fohász liirP
delmes elmondása.) 

8. O t t h o n i im á ds a g a i d a t 1• o n t os a n \'í·
g t• z d e 1: Tehat a keresztl·n\' l'saládok ősi szokása szt•
rinl re~:g<'l. délb~n. este. evi·s elött és után mondd t•l 
iskolában í·s szüh·idtöl tanult imáidat: \·asár- i·s ün
IWpnap küliin is szt•ntelj Jplkednek t'!D' l'dúrál'sl;át! 

9. V a d h á z ass á g b a n s l' n k i t s <' t ű r .i ('sa
l ~i d n d h a n~ Az .\n~·a~/Ptlh't:.~·hüz 3 kÜ\'t•tkPzökh> 

.Jt·tus Krisztu:-. dra~.:a J)iros \"t'rt'. 

hulljon h• a ~Zt'll\"l'tiÜ ll'lkt•kn:~ 
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gondoakodtk a b~ érvényességéról, ba elörelát- t\letbez.. Ha házassági akadály van a jegyesek közt, fel
hatólag egy hónapon belül nem tullaz plébánoshoz szentelt paphoz kell a felmentéséri folyamodni, ö majd 
JutnL l Ha katollkua papot tudsz a közelben, kérd uta- tudja a továbbiakat. 
8ítáaát, a majd ö tudja, mU ltell tennie Uyen rendkí- 10. Szent Ferenc gyermekeit külön ls kötelezi az 
vüll esetben. 2. Ha nem találsz papot, akkor két tanu a p o 8 t o l s á g. A bitbeli tudatianaágba fényt visz, az 
jelenlétében jelentsék ki a jegyesek házassági beleegye- erkölcsi eltévelyedéabe krlsztusl életeszményt, az isten
zésüket (Pl.: A jelenlevö Máriát feleségül akarom ven- telenség áramába rendíthetetlen lsten-hltet és egyhá
ni; a jelenlevö Ján011hoz feleségül akarok mennl, vagy ziasságot! 
más Uy értelmű szavakkal), s ha olyan plébánoshoz Velünk az Isten mlnden veszedelemben! Hiszünk 
jutnak, aki anyakönyvet vezet, mondják be adataikat. szent akaratának áldó erejében. Imádkozzuk, hogy le
f:p ezéri legjobb írásos okmányt kiállítani az esetről s gyen meg az O akarata! Reméljük az Egyház l's Ha
a tanukat aláíratnl. A házasság a beleegyezés! nyilat- zánk szabadaágát l.'S feltámadását! f:ljen .H·zus! f:ljen 
kozat percétól kezdve érvényes, 8 jogot ád a házas- az Egyház és a Papa! t.ljen a Haza! 

~ ... ~-:.:.-~"JK!)Of-QIIO:i'~OO~.qj<~JrJtiQJOrQJ<:'1.:;<'r'. ~iL'o·'*IO';'<.'rO'JO'i<Ji-<;ijQ~~ 

Szent Ferenc misszi6ja a társadalomban. 

A költő hideg, téli időben a megelégedést a meg
J.;rt családi kc.irben találja meg. "HoL a boldogság mo~· 
tanában•. barátságos, m.tleg szobáoan." A szent család 
is az élt"! hidege előL a oetlehemi istállóban lelte meg a 
nyugodt helyet, boldogok voltak ott is. A kietlensliget 
pótolta a szeretet. Szüz Mária és Szent József szíve 
meleg szeretetet árasztott a Gyermekre s ö ott jol 
erezte magát. 

A szent család köre minden családi kör mintáJa 
kell, hogy legyen. Ez biztosítja a családi meleg légkört 
s nyujtja a: igazi békét és boldogságot. Legyen helyé11 
a szülők szíve is! Nem elég az édesatya és édesanya he
lyes feje és lelke. A fej gondolkodik, a lélek tépelődik. 
nem Lehet látni. A szív érez, érzéseit lehet észre venni. 
Mennyire más az élet az egyes családokban, ahol a sziv 
uralkodik, ragy zsarnokoskodik. A családatya tekin
télye s;:igorúsagot képvisel és parancsol, de mily szé
pen felolvad e;: s könnyüvé válik a családtagok előtt, 
ha tapasztalják a komoly apa szlvmelegét. Örömest en
gedelmeskedik s futva versenyeznek teljesiteni a pa
rancsot, söt ellesik még az óhajt is, mert érezik és tud
ják, hogy őket apjuk szereti. A családanya szíve az a 
meleg tü:he!y, mely sohasem alszik ki; az a 1:ilágító 
mécses, mely kormosan sohasem ég; az a meleg 1:án
kos, melyre a gyermek fejét odahaj!L'a, testi-lelki fáj
ualma meggyógyul. Sohase felejti el egyetlen ember 
~em édes, jó szüleit, ha forró szívük melegét tapasztal
ták, egészen nem romolhat el a;: ilyen gyemtek. mert 
az életporától betakart jó szívet az emlékezés megtis;;;
títja, ízzásba hozza. Eszébe jut édesanyja, édesapja, 
cisszaszáll képzelete a mu!tba s ez egészen megjavítja. 
A jó példa vonz, mert a szó megindít, de el is repül, 
de a példa megmarad. Mélyen bevésődnek szieünkbc jó 
szüleink képe, jósága, szeretete s ez kisér végig az egés~ 
é!eté11 át. Mint finom lemezre, úgy rerödnek fel szí
vunkbe is legszebb tulajdonságaink s azok szerint al"
kulunk s azokat őrizzük megmagunkban mindíg. 

Jó szülöknek csak jó gyennekiik lehet. Jó és me
legs:íeü s:idöknek jó és melegs:íeű a magzutuk is. 
Szent Ferenc Világi Rendje i.~ a sziilőknek a szíi·ét 
nemesíti, alakítja, melegiti. A hal:i öss:ejüretel!-k s u 
közös szentmise hallgatasok a legszrntebb S:il• közelébe 
Piszik öket s ott hangolódnak szeretetre s töltekeznek 
me!egséggel. Szent Erzsébet karácsonykor vcirciból ki
űzetve, istállóba szarul ö~;éível, de ajka hálát rebeg. 
mert szíre tele t· an szeretette! Istene s gyemwkei ircifi t. 
Ilyen családban csak boldogság lehet s ezt l'is:ik ki 
magukkal clrárJU örökségkcp a gyermekek. a családok 
is az életbe is. Mindíg !'iss:akírankoznak erre a !Joldoy 
s:iyetrr;, ml'lunek ka)Jujába méltán bt•!"Pshetö Nos:ol!l 
szórvanykii:ségem <!gyik udearhá:ci" ol•·nshatcí felircb. 
bemenet: .. Az otthon szúk, de boldogabb világ•· s ki
l'lenet ,.S:e)J Ilonka'· versbö! egy meykapu sor: .. Emlé
r:ez:él nss:atérni hozzánk." Aho! a sziilök feje, lelke, 
':ít·c hel)lén 1·an, ott a gyem1ekek nem ho:nak s;:é
uuent a fejünkre. egymásra büszkék lehetnek, ott ne111 
a falon lóg a családi áldás ké]JI!, mert megvalósult a 
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családi kör életében: .. Hol hit, ott bizalom; hol bizalom. 
ott szeretet; hol szeretet. ott béke; hol béke, ott áldás. 
hol áldás. ott lsten: hol lsteu, ott sziikség uincsen:· 
Ennek egy a je!!ét<"lc. merr akkor 11W1Hllwtó el. hu 
mindkét s;:ülő nuuuodtun ki)tlentheti: ,.teljl's csaladolll
mal. egész há:am 111al lllilldig Ist eu t szolgciljuk." 

P. Réthy Apollinárisz O. fo'. M. 

~WJQ\<..~"->r-<JO:i<..~'Q~}O:'-.h;/(:.•.<.h<IQo-<.Jr...:ltO 

Bilincstelenüll 
A franciák nagy regényírója, Balzac, .,Eugénie 

Grande!" cimű reg(•nyében elmondja az öreg Gran
detnak, ennek a szivtelen füsvény;,{•gnek a halálát. 
Végsö óráján papot hivat; tört f(·nyű szemL• utoiso 
föllobbanással pillantja meg a pap kezébL•n az 
L·zűst feszületet. 1\legbecsűli érti·két. S mikor l:Suk
l'a nyújtja neki a pap. pénzéhség(·nek szL·nvedélyl'S 
föllobbanásában l:sontos kez(•ben reszketVL' ta1·tja, s 
•·égül párnája alá rejti. És ez az utolsó l'riilködést· 
ölte meg. 

Megülte a kapzsiság bilincsl'. Hettentil ll•her c•z 

a ma emberének !!·Ikén. Már a megúJhodás óta 
mindenki mind többet es többet akar ebbül az (•let
biil habzsolni. Ezért "záguldja bl· a1. vmbL•r ma az 
l'gész világot, mert fültétlen úr akar lenni s egyl'
dűli élvező. Pedig van egy SZL·bb. swllemibb világ, 
s épen erre akar rá(•bresztL'lli az Cr. Eú•rt \·,·szi el 
Javainkat L' földün. hogy megtanuljunk hinni q~y 
más, igazibb világban. Mi IL•nm·. ha nem lenne hi
t ünk? Nem tudnánk ürüini a st.t·t::<·nys(·gben. Pedig 
a jó szívvel viselt szl'gényst:·g. a ll-mondások aprú 
iiriiml'it ml'gérezl!· a1. egyik nag~· franl'ia kiiltu. ak1 
az élet SZl'nnyes útjúnak \'t'g<·n k<.·n~·l!·l<·n \'tilt bt·
isllll'rni az igazi (•rti•ket az (·i!'lrwk 

Artntlansci!J lukik rl"l<"lll. 

t·uys:::L' rii . ..;i·u. 
J\flt 1'(111 Ht'hl'/11 J..:ÍrtUUI/ 1/I•'IJ. 

ukt Kris:lu ... r ,.,.Hcit·!ll'll'm·· 

Kf'HH-",l]l k('''!Wrt'lll, durru llfi!IU'"· 

.'i.:.(•1Je-1i!/Sl~f:lt'111, HUI!JUII$1UIIt. 

(), ."i:Pnf pr1íhcím' (), drÚ~/Cl lfl11HIIIHÍHUV111.' 

(Verlaine- -BalJits) 



Harmadikrendi eszményeink : 

8zent Brzs~bet 

Mond-e ma még valamit nekünk Szent Erzsé
bet, akit életrajzírói "Szent Ferenc Nővére" néven 
emlegetnek? Hiszen annyit írtak már róla, oly sok
szor taglalták erényeit' ts mégis, van valami egé
szen rendkívüli időszerűsége Szent Erzsébetnek! 

Legelsősorban Istenbe temetkezett lelke. Már 
kisgyermek korában játék közben a templom falát 
<:sókolgatta, mert tudta. hogy a falak mögött ott 
lakik az Úr. Később. elviselhetetlennek találta fe
jén a koronát a templomban töviskoszorús Mestere 
mellett. Ez a legidőszerűbb ma benne. Az Úrra ve
tett tekintete örömet \'arázsolt még a karácsony
esti mPgaláztatásból is. amikor egy szál ruhában 
kellett menekiilnie. treztP. hogy a felhő mögött 
r·agyog a nap s a nap ismét kisüt a felhők alatt is 
rgyszer. Tudta. hogy a legnagyobb kincs a hajna
lok l<•lkP. a bíborban Pgö napra vetett tekintet. 
F.bbC'n a hajnalban mC'glátni IstC'n gondviselő kezét, 
s teljC'sC'n aláhajtani fpjünket az ö szent végzései
nrk. ha mi már mindent mC'I!tC'ttünk: ez a katolikus 
IC'Ikül!'t. a rl'mfnyst'•g PS győzdern ll'lke. 

Ezfrt tudott állni 1·iharokat. sz!'ll't. hóförgete
g!'t t'•s megvetteté.•t is. Pedig érző. meleg hitvesi 
szív dobogott bennC'. Áhítatos Ave Máriákkal várta 
,·issza t'•d!'s urát. s büszkflkedni akart három föl
l'S!'pPrrdl'lt mag-zatá\·al. mert átioreztC' a hitvesi hű
sí•g IC'gédrs!'bb bilincsi-t: a <:111ermeket. ts mégis: 
amikor ml'gtudta. hogy fér.i':.' ·~cm tér vissza többé. 
nl'm k!'r!'StC'. mi van a holnapok mögött. hanPm hő
si<•s. őn•!'nd!'zni tudó ldkűlPttl'l tűrte a ma kereszt
it•if Pg~· boldog iiriikkí•valóság ígéi·etioben! Ezzel 
ni·ldát adott az örök magyar asszony előkelő lel
külPtí·n<'k kialakítására. 

F.ú•rt tudott segíteni ps öröksz(>p virágokat. 
,zrr<'f!'trózsákat fakasztani körnvC'zetében. Csak 
r,.trp\)(' trml'tkt•z<''t lfll'k tud aggódni annvira. 
b n!!\' Íll~~· sZPI'PSSC' fPlPbarál i:ít. mint önmagát. Nem 
ni·zlwt!P. hog,· ő inbb falatokhoz iufhat. mint a 
m;lsilc f'f"lPn .nJvan halhatatlan fPlC'barátia. ts C'Zért 
m•'"! ;i11maoa ~·énuelm<;t. mPqhPc.•iiltrtését. iólétét 
;_, fii'ríldo:frr. Sőt .. nPmcsak ann\·iL ham•m a sz!'ntek 
•·lr;>(!adrJ ni•ldá.in fs tanítása nvomán örül!. ha 
"mi:." bolondnak. rszPliisnPk tartották. mC'rt min
dt•n It i ~í·n<'zt•trt t·,;ak <:~ikor!!rth·a lC'het bf'állítani. 
\1 t·mht·ri \'t•lPmi·nn•ktől \'aló függ!'llC'nségc, r!C'
,·itH't'' ki:'tll:'tsa tf'th·· SzPnt F.rzs{•bC'IC't mindC'n idők 
m·u!Pri:'tn;tk p~·ik lN!bá,iosabh. dC' IC'gC'rőtel,iC'S!'bb 
pt'•lnak•'•nh·í· is' 

\fa is. mint akkor. kéot ú i \'i lág nioz farkassze
nwt "!!vm:ís~al. És az !'rősC'bb nrm r!Z lC'sz. amelyik 
'"'·úhh. l~vé\zi a ft•!!v\'<'l'<'k rrl'iCo\'<'1. A fC'E!\'VPrC'k 
PI'Pit• c·sak nz an~·agi világJ~ szálhat brl!'. LelkPI 
nt·m alakít í•s n<'m is alakított soha. S a l<'lkC't n!'m 
J,.lwt rn<'!.'iilni. '!\TindPnt <'lsodorhatolt a \·ihnr Szent 
Fr,st'•hpffiil. mí·.!" a falat k!'n~·rr<'t is. dp az Tst!'nbP 
fc•mrtk•·zc·tt úldnza!os klkrt. a hi71osan. mindíg É'!!
,.,. ni·;_;; lt•lkl'! soha. Ezt az álnozatos l!'lkPt n!'m 
,;ahan Ú!!\'Údiir~í·,; kiizPpC'IIP. f!!n<'k m!'rC'dő üszkös 
falak ki'•ziitt ~Pm rlfrlPit<'niink. \f<'r·t mind<'nl ml'g
fo·h•·lt·k <thhan. :tki nrkt•m <'riit nd. mondia n;• 
:\ n~ts!nl .. Ki s·,akithat !'l minkl'! Kriszhrs szC'r!'IPfé
li\1' ki·rcli Swn! Pál (Róm. ll. :l!i--:l!l): nyomorú
s;l!! \'aE!\' s;ornn•!:tl:ls' t'•hséo!!. m<'7ÍtrlC'nst'-g, V!'SZC'
clt·h•m ,;a'-'" iildiizí•s. \'ag~· kard? amint írva \'a-

P. Lukács Pelbirt, O. F. M. 

gyon: Miattad gyilkolnak minket naphosszat: oly
bá vesznek, mint leölésre szánt juhokat. - De 
mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret 
minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, 
sem hatalmak, sem jelenvalók, sem jövendők, sem 
erők, sem magasság. sem mélység, sem egyéb te
remtmény el nem szakíthat minket az lstennek 
szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunk
ban vagyon!" 

Ez az időszerű tennivaló: a mélyebb Istenbe 
tekintés, Szent Erzsébet nyomán a ferences világi 
feladata. Hiszen a szent fogadalmak is a tökélete
sebb életformát kívánják. Tegyük ezt Szent Erzsé
bettel, különösen a bizalom, hitvesi hűség és segí
teni kész tenniakarás útján s akkor boldogító, ál
dozni tudó és megingathatatlan hit izzítja át a lel
künk. Ez pedig ma nélkülözhetetlen! 
~~'lO"'~ 

Nagy Sándor görög király egyik gy5zelmes hadjá
ratában folyóhoz ért, mely a paradicsomból eredt. El5-
•zör feliidült a folyó vizében. majd tudásvágyától sar
kalva, követte fölfelé a folyó irányát, míg el nem ért 
t>gy nagy kapuhoz. A paradicsom kapuja volt. Kemén!! 
hangon bekiáltott: ,.Nyissátok ki; én vagyok a világ 
meghódítója, a földön a leghatalmasabb király!" De be-

Boldogasszony Anyánk, reg1 nagy Pátrónánk, 
nagy inségben lévén, így szúlít meg hazánk: 
Magyarországról. edes hazánkról 
ne feledkezzel el szegény magyarokról! 

liilröl e felel.et hang:ott ki: .. Ke:edhe= s=enny tapad; 
e kap1111 csak a= jöhet be. akinek kezéhez semmiféle 
tJün nem tapad." - .. Hát akkor legalább t•alami emlé
ket adjatok!" Es a kapu fell'tt kirepiilt egy tárgy és 
Nagy Sándor lcibn elé hullt. Emberi koponya 1·olt. Ked
t'<'fleniil t•ette fül a király s magát•al t:itte. 

Mi11Cit•nnap né:te c=t a kiilünös ajándékot, s leg· 
Hagr,oiJb ámulatára a:t t>ettt> és:re, hogy a koponya 
"''i'~ó1-napra stilyosahb lt>s=. ríguhogy a király id5r•el 
11'1. sem tudtn emPini. Nuugtalan lett. Hit·atott egy per
:sn mágust. hogy magyará::a meg a koponya értelmét. 

A biilcs mágus ígu szú!t: .. E: a koponye a te hason
másod. Mig s:emed 11!Jit1•a r•an, örökösen nyugtalan 
vagy. Mindip "alad.<: ralami után. ami mint a srHy 
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nehezedik rád. V<·sd cl ma11ndról c· kölönröket, s meg
lásd, a koponya is könnyebb lesz!" 

Eddig a:: arah mese. Miért is 1'UO!I!lnk nyugtala
nok? Lehli: minkC't C"::er kis bilincs és bcmyolult lelki 
rreh~:ségC'I.;kel kell na•gkii:deniink. E:ért nincs öröm a:: 
élC"tiinkben. His:en a:t sem tudjuk, ml a: igazi öröm 
és mikor iifi mf'n ina:án n ldkiinkC't. 

A: íga:i ö1·iim a: C'gys:en1ségben rejlik. "Mert 
lliC'~Jtckilltettc s:olgál6jának kic·sinységét .. . " - mint a 
S:ií:an)la mcmd,ia. A kirsiny.~ég, a: egyszeTil gyermeki 

lélek .fehér, .fényes öröme a: igazi öröm. Ezért tudott 
Szent Fereme hóban, szélben, 1>iharban a boldogság fe
lett örz>endt!zni, mert az örömöt nem a kiil.~ö 1>ilág, ha
nem a magam csendes békéje adja meg. Ne engedjem 
kizökkenteni magam a kiil11ilág zajc!ból, s tudjak befelé 
uézni akkor is, ha még oly nehéz is: e:: adja meg a 
legnagyobb örömet. 

E::ért áfl .figyclmC"ztetöiil dC"cember kemény .faguá
ban a itó.fC'hér. nap.fénye.~. édes öröm: a Szeplötelen 
S:íizanya. 

Nzfnfoltok Á.rpádhiízl 8zent Dar.rtt ec~nlsf,~r:~béil 

.. Konmk hrtC'n s:í1·~rC' a~ irnalom nuógy.fii•·ét tC'
!I!IIlk.'' (1\'TauJ·iac.) · 

Századunk súl~·os, halálos betelt' ... 

Knnt'lk ;ÚI\'n:'an. halúlosan beteg: a szÍ\·ek elhi
rif'gultcl' l>tí'n t'-< minclen tf'l·mc'szetfölötti iránt. Mil~·en 
kúbullan ,.:·nlCh'~i"Ol irll"-n<ia. ho~~· töri-zúzza ffi(I~Út a 
\'ihg embt•re. mig :t halúl i·rte n<'m jön. Atszendereg 
;.;z iiriikkl'\·;.!lú~úgb;,L n1in1 a ~zerenc.;;.(~tlen \"éÍndor az 
Alpok h,·m,rzt,in Ki rúzza fel a ~7.<'gényt a hahílo~ 
ail'lt~úgb<·,J~ Il\'enlwr Szent M:tr!!it n\·omán az irr.a
lon1 a iú.:~n~Y;\1 F.:-:i'nH··lptJ·e. ln:qzúba:·.o?Úllúsra. elméH:::e
r't;sre {~s önvi7~!:!ÚLifr:t vezet. Felé-breszti a ~7.ÍVhC'n :1 
:-:zunn~·:1dú :-:c"n·;'1rzú:-=~ t;s hnnvfa~~pat eg~· m{u;;ik. C' \'ilúe
r,úl holdtH!:thh h:~1:1. az Plhag\'ott é-s elfeledett menn~·<'i 
:\t~·~1 ut::'1n .-\ tt.,kcw!/, ftu az ir~r~lom ió:lnA:valán:tk \·e
IE'tL'"e nwliPtl lit're,; i·~ lalália mej! az at~·ai húzhoz 
\·ezt:'ti\ útat. l<!,. ;,·mmii'iti meg és g~·özi le mindig az 
in:wlon1 1'1f':1 nr:-:7<·l~úhan <l hitközönYt t~s a bíínt. és 
1úm;~:-:zf.i<l f('l :1 h:11:'\!c,:o:<ln :-=úl~·o:o: betel! szit?.ndokat ú.i 
t ic'1rC' l•:-' ú i kri....:z1t1..:i kiizdC']m(l'kre' 

Erre 1tmi1 h:1~ hf'nnün!.;C't Sl(•nt !Vtar.l!it. Az e\·an
:.!l·litml ,·ach·ir:'n::"!;o:-= n;1ión :-:zed.lük esak az irgalom: a 
1f':-ti {·..: lelki in.:~llnl;·:-:~c'u.! ~~·úgvfü\'t~t korunk hf't<'~ 
:--zh·Prf'. :-:. nl•-'.\.!C\'t.l:,:\·ul. hol1hiztos! ... 

. A kl'l'<'.<:r ll<'~k>desc•it és a s:cbb •·ilcirt Vátes~Pit 
!'át_i,,k:· (P:•niPi.l 

llol:'~·an munk,il.iuk a szt'bb .iövl'ndöt? 

A :::!ilrö!:! Jnnnd;'Ikn:tk \'(111 t:'Q"\' hösC'. aki roppant 
r1.:1.t::v C'rek;rill ·" h:'n1111~·~tn . ..: tf"t1Pirill i~mer~f(l's. Herku
l<'•nc;, hi,túk 

Hf'rl!. a p{l~~·,:,,· ~in·iif~il:, f11i . ..:1t·nl·ne:, fPIC':-:Í'g(' \'ala
J~li!·ri h:tr:~:!tir~~~n JIPr:,nl•~ ... r" ...: ~"'Zl-rt :nT:J kl~nYSZPrí
~P11P ill. ho~'" r.qr·.·~th('u:..; ~zo1~:·da1{Jh;, úllion. ~ rnin
den p;q·;,nt·;;;::.Jt 1t>lir ... ·i~:--P A kir:'lh· 12 !lt'h(•z é-s \'t>~ZC'

d(']lllP:o: fl•l;.1cl ~,,,1 ~:i;.ri)tt :d np:,;_ .-\ h::torlik e7 '·olt: F.li~ 

kir{Il~·ún.~:.:: .. ·\u~~.·i(,:-:n;ll·: ,.,11t ,_.!.!,. i:-;túllr'>la am(l'h·hen 
hn~:-:.;rl1 i(Fin :11 :~non "l: 1'\":'."lll;d·ha :'1llnq . :\z (>,·ek ,·,1:1 
l·:iti,i'111:•'1;n"'!u~ :·.n,·, ::-:L'tllút kPllf't1 11Prkulf'"'!1C'k pgv nan 
:d;1tt renrl1whfli'll;:t ·' ll"'!.'!.!...:z·.h 1di 1 :1nin n1inriPn piszoktóL 

Hf'rkule . ..:: ril\·id :.!+lnd~~~; .. t,rlú:-: u1~·111 hPzzúfogott :t 
lllllll:\:·i),,,z J ,p\um~o~ta ;11. ~·Dili<'! P~!vi;.; f;1l:'at. hatahna:-: 
;'n·ko1 :'1:-:ott ... :1 kiit.Pli Alf .. iu!-' <">: ... PPt"'lliS folvúk \'iz(•t 
hf'\'f'/Ptt<· ,,; i ... ~.-.]l,·,h:~ :-- i~v kimo~1a :1 ~ol' !-=zem<'tf>t i::-= 

Ha :11 t•rnhr·r n1:1 n.··L!.i:..:nl·z a \·il .. n!nn (..'!-= lút i a a7. 
'11ol:--il ...:z;'J.'::JdiJ;.;h.tn l<'r;•kc'•dntt :-:nk ~zpnnvet önk.(•ntC'
!uliU i . ..: c:,o: :• n··:..!l nv:nda iut P:o:zc'·h<>. K€'gvetl(l'n önz(•!-=. 
-.JI..:k; .... ,t;'J...:(,;·: ~~•rt~ t·..;. ti:-:71út;d:tn:-::'u.!. n kapitalizmu~ er
~..;,i,Jt-.;;tP!C'n k:z:--ú~.;rn:'•n.'·,,],·, rPndszpr·c. \·ag_,. a ('sorcia<•m
hC'rt !.!Yid·t,·, l.::oih·~;:ti\·i7mu..: n:oo:z~{ll_,·g~·üliH<'tC": a ~zah;:ul 

'1C"mi ki•'·ll·~~ \·;,~" prilbt•h:'!z;:ts!""{l!!nt. tilr\·(·n,·p:.:can \'(•det1 
Jll<t~Z<lf~.\'j]'·.p};'l.-.:1 . \':J~\· h;'IZ:I~.;~{H!i \'i.Í]Ú!-'1 h.infP1Ö f']\'f:•k 
t··s .i< !:-:z:n·:.:-: h(•t nPnl :tu:tic't:-:i i:-:túlló PZ :1 \"il :'t!!. 
;Jffi(']_vbcn •·'J!1~·i ni:--zc,]-: . ..:z('tn(•t t··:-: bííz \'an f'l!\' t·o,:-;:{1-
... on''.' l.r>:.;.fí',hh irh·i<· múr hogy P7. az i!'"túlló is meg
~zab:!dll' i,:n :1 <.:() 1<\ .... ll·nn~·ti'•l. D(' ug~:an ki Ie~7. C"nnek 
:1 HPr;..:;l,\<· ... <'·.• Alctd-P f'lnb('r. :1ki eltú\'olítja tx-lölC' a 
rcolharl<·, >/.enwtt·t'! Itt lirt:'s jels7.a\'ak nem ~egíthetnek. 
rlro Pri', ;.;,·11 h<·,·Jq!lP;o;i <'ri> s kitar1ils! Süt m(•g ~z ~t·m 
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elég: ide több kell. ide isteni <'ró. isteni segítség. isteni 
l<eg~·elem kell. S erre a munkára nem v;íllalkozhalik 
más. mint aki Papini szt:'t'int Krisztus keresztjének 
atlasz-\'állú Herkules<' c's a k1·isztusi e\·angt'•lium t;wasz
~zm·ú ,·átesze tud lenni. 

Minclkettóre S:C'nt Marnit tanít meg bennünket. 
hiszen Ű a keres::t s:PrC'ImC'.<e és " tntcirdúlri.< s:omor.í 
.<ir}ába .<iifl!wdt mnnunrscin c;neklö paesirtája. a: C'lsii 
ff'r<k~ie !'olt! 

· .. Franriaors:án•;rt eién !'olt C'f/11 Jpanne d' Arc. 
n tatcir,iciTcí.< Mnmmrors~ár1áért rl~g ••olt C'fl'l 
S:<'nt Mnrnit.'" !Dr. Nyis?tor Z.l 

Szt'nt !Vfarl{it modl'rn út.ián ... 

Az akarat ma!!\'ar ~ZI'nt.ie kri~túh·osorlott ki bennt'. 
.l]d a rúlc'pett úh·ól \'iS>za nem tekintett. a kiHízött ec'l
tr>l nem tért el. F.lhag~·ta a kirú]\·i nalotút s hel~·i•bE' a 
kolostm· t'St:'ncli<'t \'illa~ztottn. A kirúlvkisasszon~·ok ha
bossel~·mií ruhflit fekserc'ltt:' Szent Domonkos apádi
nak 0111'\'aposztús köntös(•\'t:'l. Aráia lt:'hetett \'olna 
hel'<'<'geknt:'k t'•s kirúh·oknak ele> Kt·i,ztust \'alamennvi 
~c'röjc'nél többrebt:'C'slilte <·s úllhatato;an kitnrtott mel
lt:'tte. Szülei fognelalma ic!!vezte t'! nz istt:'ni Me,tet-rel 
(•s ezzel :1 hi\·at.í,tuclatt··,I akkor st:'m szakított, miko~· 
l.::~söhb ök ~zf'retti•k ':nlnn. Ah·ia i-.s anvia földi i>.s \'t;

ges. ó pedig c'gi t'•s öriik tildatokban gm1clolkoclott. Din
lomúdai .szúmítú.s ,;:-: ~·,(l\'í't~l·c;i ~:Ikkhúz{ts ~zf'mpnntV•
ból nag,· n~·eresi•gt:'l i<'l<'ntt:'tt \'Olna Mal!\'arors7úgnal<. 
ha a kiizkí\':\nalnmnak Pn!!ecl\·e kezi•t oclanvuit i a ·,k(n· 
Ottok(u· C"'h. akilr pedig Anioli Károlv nánol\'i ki
níh·nak. !\1inclk<'ttii OI'>ZÚ!!a teljc>s \'U'ÍU!7Úsnak l~nclült. 
(·~ ig,· a mag~·:1r ctinlom;\da mínclent Plki\\'etett. hm!\' 
(' hú<'~•:.:~;'nr,~J.;: \"i:il;lllV'h·iJ-:P n'•\·,··n PJ"é)~ :..:i'()vetsi•g:e-st n~~er
i,·:l hilZÚnkn;:lk. D:• !\flll'~it <:'ré)...:pbh :->7i)vpf~t;g"e.st io.:mf'rt 
fl' l Kri;ztu<b:m ~z,··:·rn montl i a f'Z alkalommal róla a 
l erl('!!rla: .. Fogncl;~lm:~mat. nml'lvf't tt:'ttt:'m és ,z(izi tisz
ta!-':'tf!nma1 amPhT1 az r· r .lr'•zus Krisztu ... nak !"7.C>ntPltPtn 
1 o\·:'1hh;'1 RC>ndPn1 irúnti hiisl•!..!('lll<'l nPmC'".ak a \'ilúg 
hitl:.::'i! .. U:V·rt. tiP :-;enl ;1z !'•Jpft'·rt. ~C>m a halfllt•n a lC'I:!
J.:i~Pbb cio~O•!b~!O !"PITI •;/P!.!f'ITI. \':11!\' s(•t·tC'm lllf'l!!" 

.J:'n·junl< tlli i!-' S;pnt :\Tan.:it ·mndr"rn útjún :-: ak
:.::flr ;1 h;lZtt !-'Zf'hh n:1nnk:11 l·l lll<'l!. MPt'f h:1 az O úlcin
zata (1'1<'•!.! \'Olt a 1:•1:-'ir·júr{t:-: ::\1ac,·:n·orst:'lg:'tt'•rt akko1· a 
rni :'Jlciozatunk C"l<··t! h•"'z a trianoni <·~onkahazc'd,rt. hng,· 
,;rjilhr>l t'1.ir:~ ft•ltúm;•rli< n ···11'11'1';\,.. ;zahact ,;, fiigg('t
len IC'gven. 

~ azt "'m szabad Plf<'i<'it<'tliink. ho<:\' il~·<'n IPikii
lettel bizto>:m meg '<'!!it :11. f'r l>t<'n is: a H:~t;~lmas. 
:;z F.t·ös " ~linclenh:~l<·,• 

.. \sorlrí1atos ~riJforrás n rH·w:r•tiink _ii),·iíir'•,)(• 1"l'tl'lr l1i1''' 
!Deák F.l 

!\lií•rt k"ll'lkrdiink? IIJGG\'('SK!!! 

Lel'h mezcje ul:'m SZl'nt l>t\'Únl. Szent l>t\':'m utún 
:o Mag~·arok Nag~·a:'szom·út. !\luhi utún IV. Hi•lút. a 
m:liti·n~·i \·erPsi·g utún II. H:'lk<'wzi FerenC'et. Vil:ígos 
utún :t tizenh::'1ron1 <trari.i vl•t·tanút. s mo!-it. Trhnon 
ut:ln. a vl·rziva1aros. :•a.r..:odalmas (•s ;'agvuciörci('Jo~ irli)k
ben Szent Man:itot :~rit:~ lll'l<link a Gm1clviseÚ•s. Teh:'1t 
n<'m t·siiggC'cliink! ('),.,.;, tt:'ldntiink f<'l: ff' l a fl'jjel. ma-
:.!:t:-;r;~ :1 :-=tÍ\'<'kk<'l' ~s hi:.:zünk! 



A szecények orwosa 
lur. d1·. Batthányl-!iitrattmann Lállllé 18'70-1931. 

Ma. amikor a szociúlis megújulásért harcol az 
Egyház. az úllam <·s a társadalom, talán nem lesz 
a hercegnek rokonszenves. nemes alakja. 

K~tszeresen ad ;u;, aki nemcsak a betegséget, 
hanem a mögötlc meghúzódó gyűlöletet. lázadó ér
z<•seket. bizalmatlansúgot és siitétenlátást orvosolja. 
- A szegények m·,·osa ezt tette egész életében. mert 
nemcsak elhomál~·osuló. lútni vúgyó szemeket. hanem 
a látó szemnél szúzszorta <·rtékesebb. halhatatlan lel
keket is gyógyított. 

A gazda~rok evangéliuma. 
Andre Carneige tübbsziirüs milliúrdos. amerikai 

gyúros kiin~·vet írt- .. The Gospel of Wealth" - a gaz
dagok evangéliuma címmeL 

Könyvében egi•szséges életböll'selettel megállapítja. 
hog~· a gazdagoknak nemesak példút kell adníok sze
r<•nv. fcltün(•s (•s küli\neküdc•snélküli élettel, hanem 
eg~·;.nesen lelkiismet·etí kiiteles>:égük gondoskodni nyo
morgó fe!t:barútaíkróL <'s míndcn vagyon-feleslegüket 
úgy kell tekintenii\1<. mint a szegények vagyonát. 
<Jmel~·et esak mcgörz<·s. {•s eélszerü elosztás miatt bízott 
ritjuk J:.:;tcn .... :\nn~·i biznn~.-o~~. írja, - hogy a1. í~y 
fl'lfogott gazdagsúg twm akadúly az iiriik élet elnyer<'
st~ben'·. 

HerC"eg Ratt~·hún~·i Strattman Lúszló óriási vagyon 
i•s fiildbit·tok tn·a. -- megértette a gazdagok evangéliu
tnút é!-ö l;rC>ztc. ho~ . ...- kilteiC'sségc \·an a szegények iránt. 
-- Tal{m úgyis el!'g!'t f('h!'\ett \'olna kiitelesség&nek. ha 
\'a~yon:"1ból höségC's ~1l:.nnizsnút ad a rászorulóknak. 
Tiibbrc \'Úg~·ott. m!'t't úg~· <·r!'zte. hogy ha esak ezt 
t!'szi. akkor a rúbizott javakkal sáfát·kodík, ő pedig a 
magú<•hóL turli•súhc\1. i•ldozatnssúgúhól akart adni. 

A sze~rények orvosa. 
1\Iint fiatal cmb<'t·nek {•rdeklődé-se az on·os-tudn

múnvok fc!{• irúnvult. t'>' nagy szorgalma Európa Ieg
hirc~ebb szcmor~·osÚ\'Ó ké-pezte magút. Köpcsén'
bcn <•s KiirmendPn kast<·I~·úban kót·húzat létesített 
szembctcgek szúmót·a. ahol kcdn•snii\·i•rekkel és fize
tl'tt segc·don·osnkkal pg(·szen ing~·en úpoltatta és kezel
t<' a bctcgcket 

Ha . .;nnlúan e~zrni·nvi ~onctolkozú~-ú felesCp;e. Coreth 
:Vlúria T(l'rt.'·zia grófnil · :-:egítsé_gl•\·cl. kiilönösen ~ok v~
:--zl•lv0.' ~zür·kchúlvog npC'rúdót \"égzett. ~oks1.or esoda
\·al · h~t:'aro~ n1ódnn. Oppr;·H·iot ~oha~crn kezeiett lma 
m'·lkiii. 

Tökl•lete~Pn fpbz..-.rplt rf•ruiclöjl;ben naponta n~·ole
,·an-!'zúz bí'tcg i~ tnC'gfordu11. A ke7C:·lést telje-sen in
gyen ,-l·_geztc. (.'!' n;l!.!~·on :-ook:-:zor rnl".E! ö adott a rászo
r~llókn;~k. AkinPk n1i11· ~Pn1111i t'Pml•n:n"' ~cm volt. hog_,. 
rnegl:"1:-=:-oa btPn ~zl·p \"il;'t.r.ütt. n1int aho_g~·an kc~~·hcly~c 
c.:zok:1, útrv /"ll":indol.;,olt Pl ;1 ~zegl"nn:•k or\'osahoz. r·s 
h;1 .; ·j~-. I~iC'n-·ú~~- ;tkar1a. ;.1z OI'\'OS ~eqített. . . 

Retl•gl•in('k ]pJkp sokkal [ontns.,bb ,-olt nek':. mmt 
ct !;'1tú :--:zt•n1 . Szprkt~!-'ztct t rl·:-:zül<rP P~~:. kts fu1:etet · 

N\'i-<1 fel szcnwdPI (·:< Iús:<" eimen. Httunk alaptgaz
~údait l·~ ~~ :-;zt'n\·t•dl·:-: l·rtPllnt•t l·~ l:-rH•két boncolg~ltJll 
hpnnl' <'.t:~·szl'I'Ü st.a\·.,kk:il. At.t t;n·~otta. hng~·ha a lelek 
nPlll v~ll<. h:JnPJn a/ i~\Pni ,·il~•~~~:-:~<H! fPl<• fordul. akk<~t 
neJn hü'1n,·J.i1.:; ann,·ir:l ;1 ,·il:"t.!.!.ot l:"llt·, :-:zC'n1 ... - BC'tC'_gcl
\ p} kilt.il~c-n iln;ülkotott. l·~ ha l:"lto.!!atta okC't. n1tnd
C'l!~·ikht>z \·olt 111Pkl!. bi1.tat,\ :-:za\':1. 

Bajba Jutottak men!'di-kl'. 

Solo\:-:/.or forclultalo\ htlZ/.:·t út!.YC'!-'".-baio:-: ~~~~l.c.a.ik~;.l.l al. 
f'InbC>rPk K;.trt :-'Zt'll\"P<ktl t!al.d:.tk. <~:-:ücbt.(•il'n allo .'P'.~~ 
1 o~nk. p};. 1 dú~odott hi\·a1:dn,,J.:;tJl\ :-;zan1talan~zor kt•rtPk 
~p_g 1 t:-:l·gl•t l·:-: il. iinn1:t~ún·~1 i~ 111C'.~~c-l~rlkf'Z~_'C' adn_t~ .. ·_ 
1\ll•J.!C';.;.(•tt J.!~·~ 1 kr; 111 . hm.?..'' ll'!.!,:tl!n;.•~~ag:at .n1~.1no~ 1~ kt 
lwsznúlt:il<. "kil< lll'll1 :<wrult"k I'<Í. :-\11.'~\ott ra]~uk. d~' 
:~zt"•rt :Hi· 1tt. "!\liknr eltnPn~t.'k. tno~nl~tl.!!.\.~. m~~citd . Az. 
hi:-.lik. rú:-;l.t>d!t•k. peti.~ t·n :-o:1.t>dh•n1 ra oket 

Somogyváry Hetény, O. F. M. 

Magánpénztárává a zsoltár szavait írta önmaga fi
gyelmeztetésére: .,Beatus homo. qui post aurum non 
abiit", - boldog az az ember, aki nem jár arany után. 

Csak azt kérte azoktól. akiken segített, hogy sze
ressék a .ió Istent. és g~·et·mekeiket vallásosan nevel
jék. A váltókon, melycket kiilcsönei fejében kapott. 
rendszednt ez állt visszafizetés az égben. 

Miért van ~ryülölet? 

ö. aki mélyen beleláto~t a lélek és az élet mély~
geibe. így ír egy helyen a \'ilúgot uraló gyűlöletrol: 
.,Azért van most a világ annyira ellelve gyűlölettel és 
nyomorúsággal, mivel az isteni szeretet eredetétől el
távolodott és az isteni szeretet megszűnésével az azon 
alapuló felebaráti szeretet is \'eS7.endöbe ment.'· 

Mikor azt keressük. mi indította a herceget a fele
barát hősies szeretetére. t·á kell jönnünk. hog~· ez az 
indíték nem más. min1 Isten ígazi. bensőséges szeretete. 

Ferences herceg. 

Szent Ferenc szelleme 700 é\' óta minden mélyen 
;:!ondolkod<i. fínou1lelki.l katolikus cg\'éni~ég-re elmúl
hatatlan hatást g~·akorol. Az a"ziszi szegényke azzal. 
hogy elfordult a \'ilúgtúl. - megígé•rte a világot.. 

Lúszló herceg rokon lt•lek Szent Ferenccel, htsz':.n 
él is tele \·an segitő kCsz~Cggel. et!~·r..:zerüségre és benso
ségre \'tlg~·ással. 1916-ban fele~'é.gé\·el. és szentst:q~í~é~ 
ben elhúm·t ödön fíú\'al belépett Pnz:<onyban a Vtlag• 
Rendbe. A szertartúsok utún 1nagúhoz kérette 'l rend
ház tagjait. hog~· Szent F!'rcnt· fia;ban. !ciki testn'rei-
ben gyiinyiit·ködjé•k. . 

A rendi szentel' i.inne1wit pon~o:-:.;.1n :-:zamon tartott n. 
t-.s buzgón ünnepelte. Az ú!ta1:1nos fploldozá~oknak na
!lVOn örült. és amikor esak tehette. kérte. 

· Küliini\sen Szent Paszkúlt. az Oltúriszentség nag~· 
fet·ences szentjét tisztelte. R!'ndi n!'\·ének is a szpnt 
nc,·é-t ,·itlasztotta. és haldokló fíit\'al i>' öt köszönttette 
a ,.;zcntck közül elsőnek az t!gben. (Folyt. köv.l 

szrnt llidak. a l'rrrn•·•·s r~:~·szrriisé~: Jlddaki•Jw. 
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A pápák történelmi távlatban 
P. Schrotty PAl O. F. M. 

A Nyugat-Római Birodalom bukásának (476) ki
hatása a történelem minden terére kiszámlthatatlan 
volt. Mintha az ebben a nagy történelmi törésben ér
vényesülő erők darabokra tépték \"Olna az eddig is
mert kultúra minden értékét Nevezetesen látjuk ezt 
a külsö államalakulat a társadalmi berende?.és teljes 
szétesésében. Megrázóbb világfelos?.latást azóta sem lá
tott az emberiség. Csak mi. akiket az Isteni Gondvi
selés a mai idők szörnven km•argó történelmi hullám
zásba helyezett bele. tttdjuk némiJPg fölfogni. ezeknek 
a mult időknek hasonlíthatatlan. reménytelPn össze
esését. és új fonnákért való évs?.ázadokra terjedő ben
sö küzdelmét. 

A nag~· történelmi erők eg~·ptJen nagy tényezője. n 
Pápasáp érintPtiert maradt ebb<'n n felns=lntási folun
matbnn. Nvugocltan to,·ább haladt a Gond,·isPlt's irá
nvitotta pályáján é-s döntően befolvásolta ezekben az 
időkben is az Pmberist'g lelki és kiilső \"ilágtörténelmi 
<'letét. Széteshptett a \"iJ(lgot bensőleg-külsőleg össze
tartó minclen erö. alámerülhl"'t t"'bben a zi.irzm•arban 
minclen érték. eltiinhetett a történE-lem színteré>ről az 
t~,·százaci()S dina~7.t i :lk hiif'7k~ !"oroznta: a Pó nák. a 
Kri.<:tu.< ltnlhntatlnn ldrcíiii<CÍ()(Ínc:k fiildi kornnnhordo
:ói éltek. k:crm·únvo;r1~1k. i;nndkoltak 1:tni1n11:lk. inlnY~ 
mutattak az emberis<'<:nek. ,·igaszta!ták. felf'melté>k ·a 
porból. Prősitetté>k a kétséghees<'>ben és szegem·ségben: 
· körüljártak é> .iót tettek." mint isteni Mesterük. az 
('r .Jézus. 

Megn~·ugtató. felemelő és \"i!(<tsztalci számunkm <'Z 
a történelem n~·ujtott:1 tanít<'". 

A hetedik s?ázad m:\sodik felében is fn55-701) tiz 
núpa uralkodott Sz. Péter szé>kén. ú. m. 1. S: . .TPnö. S=. 
1'itnlicinus:. 11. Ad<"'odát. 1. S:. Donus=. S:. A9ntmt. 11. 
S:. Leó. Il. S:. BPn.rdC'k. ''· .Tánns. Knnnn pnpn. f..< S:. 
S:l'r9iUSZ. 

S:. Vitntici11ról fn5i-i2t azt ieg~·ezte fel a tiirté>n<'
l<'m. hogy nag~· okMs:Í!(~al és köriiltekintésspl nvult 

he~e az Egyház l'eleti és nyugati része közölt még most 
is fennálló két·dések rendezésébe. Evégböl a császérral. 
íl. Konstansszal meleg barátságba került, amit ez Ró
múba való zarándoklásával kifejezé-sre juttatott. Igy si
került a nagy keleti Egyházszakadást most még kike
riilni. 

En·ől a pápáról tudjuk. hogy lmnnányzása alatt 
<>löször vették használatba I~tentís?.teletek alkalmával 
'"~ orgonát. 

Utódja. Il. Adeoclátusz (672-6761 nagy !(onclosság
gal rendezte a pápának a világgal <·s az egyháziakkal 
,·alú éri·ntkezés formáit. l!!y egyebek közt töle szárma
/.ik az a szokás. hogy a pápai leve-leket ezekkel a sza
\"akkal liezdte: .. Üdvöt és apostoli Aldúst az olvasó
nak!·· A pápaság hatalmának me1mövek<'dését mutatja 
a Velem·e'eknek adott jog is. amel~· szPrínt szabadon 
,·úlaszthatjúk a Dogét. a7.az a ,·elPnc·ei köztársaság el
nökét. 

C<oclnlatos példája az isteni keg~·elem míiködé>se 11 

púpasúg törté'net(•ben Szent A9atnn <'lele és konnúny
túsa is (678-682). 103 esztendős komban foglalta el n 
p:\pni trúnt (•s majdnem 4 é\·ig \"i~elte a tiarát. Korát 
meghazudtoló eré>llyel és munkak(·szségr:el. kiirültekin-
1(·ssel (•s minclenre ldterjed<i figyelemnk•l vczl'l!c Krisz
tus An~·a,:zente!(~·h:\zót. Nemt'sak a legiciiisebb a pápák 
fc·n~·es ""·ozntúban. hanem 11 lelkíderiiltsé>gnek élő pél
dal,épe b \"olt. A páp:\k lc!(ki\·:ílóbb történetírói mincl 
me<:C'g,·pzn<'k abban. ho!(y senkbern t:Í\·ozott tőle an<'l
',iil. hll.O:>" lelkileg meg nem \"iga,;zt:tlúdntt ,·olnn. A 
l<•g,:úl.''"'"hb l<iiriilmé'n~·<>k kiiziitt is nwgörizte külső
belső n~·ll~almút. ami hihetetlen hati><>al \·olt abban a 
ren(·kig felka\"art korban é-lő össze,- <:'mbet·pJo·r Rciln 
i!" áll ~·17 a bille:-- tapa~ztalatnn nlapttlr'• nv>ncl::'1~: <.'~'· cif'
rüslelkü emhPI" húrom otTosnM töblwt é•r Dt• ott ahol 
kellett. minden l'I"ÍÍ\"el 1llrlf ,. eg,·(·nbé·.~<·t c·n·<·nve~íteni. 
ú.c,v hog,\· l'g~· rl·gi feliraton azt (l]\"a!"~ttk rc"1la. ho~~· 
tudott melegítr>ni mint a n:1p. de mint a m<•nnvclörgé>s 
k<'·p~s vo1f !'=za,·át i~ hal1~1tni. 

~~~~ a~Jt~t nyitott a kopo.,;tatiiNra . . . 
r7.~i1l!Jf1rádi Prtnillek J1ir·l,eli1ln !1ÖI'Pr emlékér!'.) 

Estefel<'. zorr!. csípős. szomorú idöbPn fánHit
lt>lkii vándor i•rt a régi budai ház féolig n~·itott kn
nu i ához. Lassan. n<'héz szÍV\'Pl ballagott át a ho
mál~·os kapual.ion (·s Pl!:V kis drágos ÜV<'l!kalit'-·1n 
\tpgkopogtatta :JZ ajtót. Kis\"ártnt\·a halk motnsz
kálá, hallatszn~t. F:.• n i tót 11yitottnk n knpn9tntás · 
ra ... 

KPdn·~. dPriil! hang . .JstPn hozottja" cst•nrlüJot 
fril. nl\·an SZÍ\"PS szcon•tdtel. hogv azt nPm l<·hPt r·l
frlr•it<-ni. s n homál\·ból <'l!V finom\·onású. rnn,.,l\"-
!!Ó ~IT bon!akozott .ki . . . . 

rárar!t. szomnn:1 \'Pnr!í•g. azt spm turlod: h<>
g\"an. ·- rlr· Pt!\"SZPITP bPnn \"oltál a tnP!!hitt kis 
sznbában ... otthon ... Finom n:•gi bútorok köziitt. 
mPlPg fi>nyt árasz~ó lámpa alatt. Tiiz pattogott " 
kálvhában PS halkan k<'t\"P[!Ptt a n:·gi órn. Rárl n<·
~"tt a fniról PI!V szé>ps(>gps Mária-k!·p {•s ~• fpsziiiP•·· 
r;il nz Ür Jézus. 

Ott ült(>) a Karosszé>kbPn. /\. kul\·,1 láhaclh•11 
kupnrodntt í•s az a fPIC'jthPIPtiPn an~·ai hang ki•r
rl<'ZIC': .. Hog~· ,-ag~·. kPn\"Ps leányom?" 

És fi>n~·. derű. mPlcgs(>g töltö•t" bP az Pgi•st 
sznbát és a szivcdet. Otthon t•oltál. 

:"v'f<'gm·ilt a szh·Pd. Fl<'sz(>Jti•l pnnaszkontnl. 
::iinn~·<·ztí·l Talán zokogtál is. 

150 

f.:.- ő? 
:\Taghallgatntt. :-.!Pkl IH'tn ,·olt unalmas fárasztó 

,,. panaszod. nvm H>lt h·rhi·r<· a l<' kiinnvcd. <'s 
•nindig ,·nlt inl'ie. hng,· nwghallgnsson ~í·gt>d. Azu
•:in tanát'!'Ot ndott. T<Íl:in n<'m is kiiZ\"l'tiPniil. ha
tH•tn <•gy-Pg~· példá\·:1! a !':l_iút i•kti•biil. az i·lPtböl. 
1.<H!\' lá.<d. mi n jó. mi n: Istell aknrnta .<:n·i111 rnló. 

\h•gigé>ri. hogv imúdknzik i•r!Pn. És sz<'rPtii 
'l'·"·ai \"Ígasztal. És mt>gsimngat azzal a mPleg. 
é\"<.•nl!i•cl<·n-Priis. áldott anvai k(·zz<•l ... 

T<· p<'dig -- miután kísÍJ·tad magadnt ··- föl
' "wn<·,Prln• f.s ml'gPriísiidv<· lépté-l ki a ré-gi ház
!,(>1 .. Is!vn VPlPd. kánvnm. imódkownk i·rtPd." 
<<sthang7ott a ldl:r•dhr•••: 

" " * 
llún~·an. szúzan tn<•g .s:tútan kaptak ott nwl<·g 

:'li'~. \"ll!asztalús nl:J.ios kor.<i•ia \"alóbnn kifog~·ha
fat!;m ,·.,it núln. Hún~·an úldották (·,;áldják rz lui::at. 
''''"' n lcnpoqlrztá.<rn 11 it•"• 11 11ilr ,·., '""l" i .<~í•· tri ru ll ,., . . 

\Tost az ií kopogtatús:"11·a t:"11·ult ki a nwnnyPi 
:qtr.,: a Sl<·m rwm 1:\tta. fiil Jt<·m haliotta. "mbPri 
<7Í\" fiil nPm fogta bolrlogsúJ.(gal .. 

Hidast !\lárla. 



1944. ŐSZÉN MESEORSZÁGBAN 
JVleseo1 •Lü~; kapuja is szűk és alacsony: gyermek 

legyen, aki be akar menni, vagy hajtsa meg fejét, de 
nagyon. 

Szirénák sikonganak, kinyílik a pajtaajtó, jönnek 
elő a leányok ... 

Mikor belcptünk, föllélegzünk. Az ijedt őszi felhők, 
mik eddig fölöttünk futottak, egyszerre megtorpannak 
,·.s ~zempillantas alatt ar·,myussú vúlnak. Hiszen mi is 
j:u·tunk itt valamikor. ismerösök at. utak, a holtna:- hitt 
f'úk megelevenednek és lúm mtcgdnek felénk! 

Egyszerre Mes~ország kerítésén kívül találtuk ma
gunkat. A mi rettenetes világunkban, amit mi csinál
tunk. 

f:s Meseorst.úg hercegei. a gyermekek'/ Futnak hoz
zád napfényes utakon. Ha keserű a lelked és nem ta
iúlod a mennyorszúgot, két légitúmadás között szé
dülve, kérdezd meg öket. 

Bocsússatok meg gyermekek, hogy ilyen kegyetlen 
jútélwt adtunk nektek. Lelkünk rajta, hogy tanítunk 
még benneteket napfényesebb játékokra is! Lesz még 
nyuJ is a bokorban, nem csak gyilkoló fegyver, és kis 
kacsa, nem csak a fekete tóban, hanem a tányérotok
ban ís! ... 

- Mat·ika, hol van nagyanyukád'/ (Pesti kislány, 
nagymamáját eltépte mellöle a bomba.) 

- Hát az égben! - mondja mosolyogva, csakúgy, 
nlintha öt keresném: Marika, hol vagy'/ 

- Hát itt vagyok! Nem tetszik látni'!! 
-- :E:n is úgy szerelnék már az égben lenni! - só-

hajt kis proletúr-hercegünk. 
-- Miért Laci? Nem jó itt? 
- De jó, csak az égben jobb~ Annyi cukrot ka-

puk oltan, am~nnyit akarok, és mindig lesz bábszínház! 
Ne musolyugjunk. Mundjuk m~g neki és a többi 

proletár és nem-proletúr Ladlmak, hogy nem ilyen a 
mennyurszúo,:'! Ne. Lad eltalalta. Hiszen Jézus is íg~· 
tanitott minket: Hasonló a mennyek országa a lako
rnúhoz. ... 

P. Marosszéki Zoltán, Gyöngyös. 

Lad hirtelen megkapja rózsafüzéremen a kis fe
'zületet. Megcsókolja: 

A pt'csi gy!'rmekjátszótér közönsége. 

Ez Jézuska! 
Igen, rossz emberek keresztre feszítették. 

- Dc ut;Üla ch·itte mentöautó? 
·- Nem Laci. Otthagytak mig meghalt. Mentöautú 

;tl;.kur mc·g nem volt. A mentiiautó a mi k01:unk .szo
moru diadala. Ebzúl!rtjuk rajta s~oegl·ny halalra\·alta
kat. akikre a derüs ll'\'L'gÜégböl szúrtunk pusztulúst. 

Lal' i nen-a l·t·t i. ~Il• g óvúclús. 1\lle:->corszúgban ninc:-: 
1t·.~itUnl~tdús. 

DL• 1nl.·gis. ~~·.ü·on L•let·tc ~leseor:-;zágot is a ICgi
i:,rnddú:-;. 

Vl•rl>fL·n.ve~ \·dsárn:..t!Jl dL•lt•löttün játszottak szonl
. h·dun!dJan a gycrn1ekck. Egyikük ft>lldúlt: 

- Ll·giriadO! Eger! . 
Sü\"lilt a sziréna az apró st.újacskúkun. A_ leanyok 

, 11 ;nd " p:ljtúba menekühwk. A fiúk z,.;ebkendo\·~1. kar
jukon - ll·gujclvCny - lúthatú it.g~tlotnn~al JLtl'Kal~ak 
iol-:t!a. 1\lúris búgn~ll{ a gl·pt•k, .. tiz. hu8z. hannnH·. 
t•egy\·L·n. ~z:.ú:." t.·s puffc.tnú.s .t paj1~ltl·1Ün. . .. 

K 1 tudja, tncddi~ tartott n1lna a .. Umnbazas . h i 

, dc!";.•nya tn(tsirúnyU rendeietet !H.'Ill ~t d: 
·- Gyerekek! Ebc•demi: . . 
A ri adot igy !efujm lehetetlen. r olugnk tehút ki•t 

i tu •=-- t·~y fat·;.tkúsra: 

. l"'' .,. 

l.t>~iri;.Hiú eln1ult: E~t·r~ t'nnepi hangulat a játszótéren. 

Duna fiild \'Ú !!Hl _iul. 

tubben l'>ailakuzn.tk rendünkhöz i·,.; 
bclekapc>olt"ldnak a tevékeny kato
liku:-> l•ktbe. Az t.>bö t.•\' legnagyobb 
t· ..... enlénvt.• a húro1nnapos lelkig,vakor
~:1t \'uli. rnl'lyet azóta közkí\'únatr;..t 
nlindl'n (•\·iJl'n llll'.!.!.isrnétcl ig~11.gato 
.ltvúnk. A ~zt.•ntbt.~szl•dek hatúsút nug~·-
1 ~:~n t'11lt'itc dZ t':-'ti Szcntségl~·ttogaLJ
.~·•k:.::al. tnt>l~·l·rt külön is a jO Isten 
al<l;L<<Ú k<·rjuk n•ú. Hl~l. nO\'t'mbc

p n·IJcn l'lülj~ü·o:o;;.•gl \':'tlasztús volt. !\Ivg
;1::1kult :tz .f.'ud!uris:tikHs S:uk:w.;:
lult, i:-;. T•·~.i<ti 1.11. Oltúregylcttelt>gyiitt 
di:-;.;.ítik a. IL'Illplmnot Ps ja\'itjúk ·~z 
l'~~\·n:.ll'i ruhúi.;:oll. A d1szité~~1e~- \'1-

r::~~:il ,·.s g~·crtyú\·;.tl is hozz~l ]<.uyi
T ·· ·\ Su 1ltí .... :u/..:os:tá.lu rnul.::üdL'.:-'t.': 
i 1 ;;~~;,nia :!:?Ú J...;rt·n DaltJsát actn.:~k cl 
" 11 .,,·<·r<'k. F.biJi">l 130-nak elhel~·ezé
·'<'IÜl Ki1 ..Ci us Fprenl'né gondo,.;kodik. 
St.l'n:·nysi·ge búrmennyire tiltakozik b 

l\11/c·sl·., K:.tndy i.L::Lt.:.,::ttt·, .t ly" :-;l.l'r~· · 
1 t·ttl'l. h•lkl'.-.L'dl• . ...;,..;l'i t··s fli.I.~Y ii:..:.,·hun.~· 1 

... ;.gg:d ,.t'/.t.'li ki:-. l':.;nportunkat. l.l'g
fc,IJh l'l·l j:1. hu.:.!\' a il.tnli:-:íi:I!Ln ft•
n.•nn·:-. ·:--/l'lil'nll't 111inl·l ..-zl·ll'.-.t·bb 
1\.liriH'Il nwgi:-.;nlL'r1l'=-'-"l' l' .... rnl';.,:l-a·lh·l'l
tt·.-.;:--l'. !\lindPn hún:1p rn~·,:-.;odik , ... ~.<tr
!Wpjo.tn l'i()ijúr.·, .... (l!.!,i. hann:t<l ik \'tb:'! r
nap pL·di!..! 1l'lllplorni t·s tt.•n·rn~...:.~·u

le•t tilrt. nwl\·nl'k h"t'"" "Jatt mrnd 

l'ilL•nc. ebbeli bu1gúsúgát rnind~n 
ll'ITiúriusnak példaképül úllithatjul< 
oda. A Szent Anna és a POl·ciun
lutla búe~ún fcrenn~.s sajtó terme
~-,,.;,;,eJ. ll-gu imúkkal. Szent Antal
""Ptárral lillJuk l'l népünket. A Mu
''"'". Bai'Cit clüfizctüi is c·wöl-é\'l'e 
~;aporoctnak. Megalakult mc•g a Fe
'"""''''" .'ltlissziós S:ako.<:túly. Betegi>r
lngatúsokat a .J\.1au!Jtlr Nonnciral kap
l'SoLJtban \·égzünk. Szegényeinket 
h~~\·onta látogc.lt,iuk l·~ sz('rettel gon
do!"koctunk testi L•s lelki ügyeikröl 
(i\'ll itL•s közben rnús ü rt:' g betegeket 
i~· eÚ)kl·szit ü nl' ~~ lnl:.;\·L·ti gyónásri.i 
,., l·,.:yébb kiiZl'rde:ní dolgok ~e~~
:--ú·IL·sl•vt•l n1int .-.;zoro!"abbra fuzod1k 
klizlittünk u kiki kapc .... olat. Húronl
;zur \"<lit bl'iiltii~.<•,; 1!1~1. jul. és 194~. 
juJ. között. T11. nÜ\ÚTel gyarapodott 
rendünk. 1942. jul. 29-én Fötisztelen-
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A pápák történelmi távlatban 
P. Schrotty Pál O. F. M. 

A Nyugat-Római Birodalom bukásának (476) ki
hatása a történelem mind~n, terére kiszámíthatatlan 
volt. Mintha az ebben a nagy történelmi törésben ér
vényesülő erők darabokra tépll•k ,·olna az eddig is
mert kultúra minden értékét. Nevezetesen látjuk ezt 
a külsó államalakulat. a társadalmi ;~erendezés teljes 
szétesésében. Megrbóbb világfeloszlati,st azóta sem lá
tott az emberiség. C!<ak mi. akiket az r~teni Gondvi
selés a mai idők szörnyen km·argó történelmi hullám
zásba helyezett bele. tudjuk némileg fölfogni. ezeknek 
a mult időknek hasonlíthatatlan. reménytelen ÖS!'Zt'

esését. és ú.i fonnákért való évszázadokra terjedő ben
ső küzdelmét. 

A nag~· töt·ténelmi t"rók t"g~·etlen nagy tíonvezője. a 
Pápasán érinl<'tlen maradt Pbbl'7! a fl'los=latási folya
matban. Nvu.gocttan tO\·ább haladt a Gond,·iselios irá
nvitotta pályáján és döntően befolyásolta ezekbt"n az 
időkben is az emberiség- lelki és külső ,·i!á.gtörté>n<"lmi 
Metét. Szé-leshetett a ,·i!ág-ot hensőleg--külsóleg össze
tartó minden eri\. alúmerülhet cobben a zür?.::l\'arhan 
minden érté-k. eltiinhetett a tört<;n('lem színteréról az 
(··vs7.é'1zmir's din3~7.t iftk hüszkP ~oroz(lfa: a Pá nák. ez 
Kris:rus ltnlhntatlnn kirril)l.<riqrínnk fiildi J.;oronnhordo
:ói ,>ltek. kcnn{n1'\"0i'1:tk itnúdkoz1ak f:t!1itn1t:1k irúnvt 
mutattak az emberi~[·g~t"k. \'ig-asztaltúk. felem~lték · :1 
porból. erősitették a kfof<h::hees<\sbC"n és szegen~·séo>::bC"r.: 
.körüliártak &s iót tettek." mint isteni MestC"rük. :11. 

rrr .Jézus. · 

Megn~·ugtató. felemelő és ,·igasztaló s7.ámunkt·a C"Z 
" történt"lem n~·u.itntta tanítás. 

A heferlik Slázad második feléohPn is (li55-701\ ti7. 
púp<~ uralkodot! Sz. Péter székén. ú. m. 1. S= . • TC'TIÖ. S=. 
''i!alirin11s:. TI. Adeodát. 1. S=. Donu.•=. S=. Apa ton. 11. 
S:. Leó. 11. S:. Bl'71.rdl'k. ~· . .Tánns. Kmton pápa. f.s S:. 
S:C'rgius=. 

S:. Vitálicimól (657-721 azt iC"gwzte fel a fi\rtén<"
lem. hogy nag~· okoss:íggnl fos ·kö~iiltekint~ssel m·ttlt 

helt" az Egyluiz l<eleti és nyugati része közölt még most 
is ft>nnúlló kérdések rendezésébe. Evégből a császárral. 
li. Konstúnsszal meleg barátságba került, amit ez R6-
múba való zarándoklásúval kifejezésre juttatott. lgy si
keriilt a nagy keleti Egyházszakadást most még kike
t•iilni. 

EtTől a pápáról tudjuk. hogy kormányzása alatt 
Pliiször \'ették használatba Jstentisztelef<"k alkalmával 
az orgonát. 

Ut6clja, Il. Adeodcitusz (672..--676) nagy gondosság
gal rendezte a pápának a világgal <;s a7. egvhá7.iakkal 
\'alú érintkezés formáit. l~ty egyebek közt tói<" szánna
zik az a szol<ás. hogy a pápai levl"leket ezekkel a sza
,·:.:,i:nl kezdte: .. üdvöt és apostoli Aldúst az olvasó
nak!" A púpaság hatalmának mel~nii\·ekC"clését mutatja 
a Velenl'eieknek adott jog is, amel~· szerint szabadon 
,·úlaszth;~tjúk a Dogét. a7~'lz a ,·elenC"ei köztársaság el
nökét. 

C,;oclálatos példája az isteni kC"gvelem müködésc a 
púpaság történetéhen S:ent Apaton ·,;lele éos konnány
dtsa is 1678-682). 103 esztendős korábnn foglalta el a 
púpai trónt ~·s majdnem 4 (•dg \'i,;C"ltc a tiarát. Korát 
meghaweltoló eréllyel és munkak(·szségL(cl. kiirültekin
:(·ss<:'! é•,; mindénrC" kiterjeciii fi~·ekmmel \'C'zette Krisz
lus An~·•"zenteg~·húzát. NC"mC"s<tk a lt"l!idösehb a púpák 
fé·n~·es sorozntúban. hanem a lelkicleriiltséognek élő pél
claképC" is \'olt. A púpák legki\·úlóbb történetírói mind 
n1C'g<'.>::~·<'ZnC"k abban. hogy st"nkist"m t:h·ozott tólC" anél
'<iil. h"·"~· lelkileg- meg nem ,·iga,;zfalóctott \'olna. A 
l~>l!súJ~·o~·nhh kilriilml·n~·<'k kil·,.iitt i..:: nlt:'göriz1e l{íilsó
loelsö n~·ue!almút. ami hihetetlen hafi">:tl \'oll at.ban a 
f<"n(•kig fC"lka\'art korhan (•ló össze,; Pmhet'C"l<t·r. Ról11 
i!" áll '17 a büles tapasztalaton nlapuJ,·~ 111nndú~· ct!v ciC'
rüsl<:>lkü emhPt' húrom 01'\'0snál töblwt é•r. D<• oll. ahol 
kC"lletf. minctC'n (•n'lvC'l tudt:1 C'~,\·l·nbl·gl•t l·rn:·nve!'iteni. 
úg.v hog.'· l'::!.'. rt",~i fclir~tton azt (11\·a~:-:uk nll:1. ho~v 
h1clntt meleg-itt"ni mint n n:~p. rl<' mint n mC"nn~·clörgés 
ki·nC"s \'Olt s7.a\·út i~ hnllntni. 

~H a~Jt~t nyitott a kopo.,;tat4Hra • • • 

EstefPl&. zord. csípős. szomorú idöbPn fáraclt
lPlkii \'ándnr iTt a ri-gi budni ház f&lig n~·itott ka
nu iáh0z. Lassan. nPhi-z szÍ\'\'<:>1 ballagott át a ho
máh·ns kapuaJ.ion ,·.s pg~· kis \'Írágos ÜVPI!kalit~~~: 
:\1pgkopogtatta :~z ajtó1. Kis,·ártaf\'a halk mntosz
kálá" h11llatszo~t. F:.< aitót nyitottak a konoqtatrís· 
ra ... 

Kl'O\'l'S. clPrült hang .. IstPn hnzntt.ja" c·s<:nrlii\1 
!nl. olv11n SZÍ\'<'S SZ<"rP1r·ttPl. hogv azt nl'm lPhl't r 1-
fr•lPifPni. s a homáh·ból P!!\' finom\'onás\t. mo,.,lv-
!!ri <liT bontakozott . ki . · . 

F'áraclt. szomnrú \'l'nn&)!. azt spm turlnd: hll-· 
l!van. - cl r• P!!\'SZl'lTP b<' n n \'oltál a merzhitt kis 
sznbában. otthon.. Finom rt•gi bútorok knziitt_ 
m<'lC"g fi•nyt árasz~ó l:ímpa abtt. Tííz patfogott a 
kálvhában fos halkan kr·l\'('gPtf a t·i·gi óra. Rárl nr··
t.Pft a falról P!!V sz&pséoges Mári11-ki•p {•s :t feszülPt
,;il az frr Jézus. 

Ott ültfol a KarosszéokbPn. A kutva láhadhn; 
kuporoclott i•s az a fekjthPtl'fkn an~·ai hang k/·r
rkzt<": .. Hog~· \"ag~·. kPrl\'Ps leányom?" 

F.s fi-n~·. d<:>rü. roPlegsi-g töltöHP bP 11z P)!r•sz. 
szobát és a szívcd<'t. Otthon !'oltál. 

'!\'Icgnvilt a szh·Pd. RPszéltfol. panaszkorlt:ll. 
::,;nn\·c·zti·l Talán zokogtál is. 
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f.:s ő? 
:\faghall)!atntt. NPkJ twrn \'olt unalmas fárasztó 

,,. panaszorl. nl'm \·11lt fl'rhi•rp a h• kiinnvPd. &s 
minclig \'nlt icl<·i<'. hnt:\' nwt?;hall)!assnn ~i'.!!<'d. Azu
•:in tanácsot adott. Tal:in nem is kii;tn·tll'niil. ha
ll<'lll <'l!~'-<'):!~: pi•ld:i\·al a s:tját i•lt'fi•bíil. az i·lPtböl. 
:,.,!.(\' lá.<d. mi a jó. mi rl~ /sr,•" akarata .<:r•rinr !'aló. 

:\Jpgigi-ri. hoJ!v imádkmik i•rted. F.s sz<'rl'tii 
-zr",,·al \'igasztal. 'F:s m<"g,;itnfll,!at azzal a mPl<:>J!. 
c'\'r.•n!.!r.•clt·n-<'riís. áldott an\·ai ki·Zlt'l .. 

Tr· pPeiig - miután kisírtad ma~adat föl-
' ~nn<·,Prln· (os m<'gPriisiid\''' lépti-l ki a ri-gi ház
br'>l .. Istpn Vl'l<'cl. Jro:invom. imftdknzunk i·rt<:>d." 
,_.:.,,,hang7ott a 11'1J:r•dh<''1: 

* * * 
Ilún~·an. szúzan m••g ,;/Útan kaptak •>ff nwlc·g 

:--/f.1!. \"IL!asztal{ls nla.in~ knr·-J,ja valóban kifo,ayha
tat!.m ,·,>Jt n;'lln. Húm·an úldott:\k i·,; ríldi<ik rz luí::at. 
•ti> ul n lcopoqlatri~ra 'u ir,·, "t1ilr ,·., ''"''"; -•~Í!' tárult h . . 

:\fnst az i"• kopngtatúsúra t:'n·ult ki a nwnnv<'i 
:qtr·,. a sz<·m n<•m látta. fiil m·m hallotta. PIDhPri 
'7i\· fiil nPm fogta bolrln~s:'t)!l!rtl .. 

Jlldasl !\lárla. 



1944. ÖSZÉN MESEORSZÁGBAN 
JVleseo,hz.a~; k.apuja is szűk cs alacsony: gyermek 

legyen, aki be akar menni, vagy hajtsa meg fejét, de 
nagyon. 

Szirénák sikonganak, kinyílik a pajtaajtó, jönnek 
elő a leányok ... 

Mikor beleptünk, föllé!egzünk. Az ijedt öszi felhők, 
mik eddig fölöttünk futottak, egyszerre megtorpannak 
&!s ~zcmpillantás alatt aranyossá vúlnak. Hiszen mi is 
jártunk itt valamikor. ismerösök az útak, a holtnak hitt 
fák megelevenednek és !úrn Integetnek felénk! 

Egyszerre Mcseország kerítésén kívül találtuk ma
gunkat. A mi rettenetes világunkban, amit mi csinál
tunk. 

f:s Meseors/.ág hercegeL a gyermekek'! Futnak hoz
l.ád napfényes utakon. Ha keserü a lelked cs nem ta
iúlod a mennyországot, két légitámadás közölt szé
dülve, kérdezd meg öket 

Boesússalok meg gyermekek, hogy ilyen kegyetleü 
jútékat adtunk nektek. Lelkünk rajta, hogy tanítunk 
még bennetcket napfenyesebb játékokra is! Lesz még 
nyúl is a bokorban, nem csak gyilkoló fegyver, és kis 
kac-sa, nem csak a fekete tóban, hanem a tányérotok
ban is! ... 

- Marika, hol van nagyanyukád? (Pesti kislány, 
nagymamúját eltépte mel!öle a bomba) 

- Hát az égben! - mondja mosolyogva, csakúgy, 
mintha öt keresném: Marika, hol vagy'! 

-Hát itt vagyok! Nem tetszik i<itni?! 
- En is ugy szerelnék már az égben lenni! - só-

hajt kis proletár-hercegünk. 
-- Miért Laci? Nem jó itt? 
- Dc jó, csak az égben jobb! Annyi cukmt ka-

puk ottan, amennyit akarok, és mindig lesz bábszínház! 
Ne mosolyugjun.k. i.Vlundjuk meg neki cs a többi 

proletár és nem-prolet:Jr Laciknak, hogy nem ilyen a 
mennyorsz:J~'I Ne. Laci eltal:Jlta. Hiszen Jézus is íg.'· 
tanitott mln.ket: Hasonló a mcnnyek országa a lako
múhoz ... 

P. Marosszéki Zoltán, Gyöngyös. 

Laci hirtelen megkapja rózsafüzéremen a kis fe
születet. Megcsókolja: 

A pécsi gyermPkjátszótér közönsége. 

Ez Jézuska! 
Igen, rossz emberek keresztre feszítették. 

- De utúna elvitte mcntöautó? 
··- Nem Laci. Otthagyták mig meghalt. 1\lentőautó 

~1kkor n1l·g nczn volt. L\ mentüautó a 1ni korunk szo
moru diadala. Elszúl!Itjuk rajta szegeny halúlr<l\'álta
l<\at. akikre a derüs le\-l'gÜégböi szórtunl.; pusztulúst. 

Lad nem l·rti. :Vli·g óvúdús. 1\tlcseorszúgban nin(':-: 
lt·gitúnl:uiús. _ . . . 

Dc Jnégis. N,v."n·on elért.c l'lleseor:-;zagot IS a leg:
t;·,rnddú:-:. 

VL•rüfL·nyes \·a.sárnapi dl·lclöttün játszottak szonl
~f.\·dun~dxul a gycrn1ckck. Egyikük fr-Údúlt: 

- Ll·giriadó! Eger! . . 
Sü\'lilt a sziréna az apró ,v.újac..,kakon. A leanyak 

!u~nd d p:ijtúba n1cnckülnPk. A fiú!-: :r..;phk<"ndií\·el. kar
Jukon - !~·gujcl\'ény - lúthatú il.g<~lotnn~al júrkal~ak 
iül-~a!a. 1\lúris búgn:.lk a gl·pck ... t1z. husz. har1n11H:. 
IIL'g)'\'l.'ll. ~z~·~z·· l.·s pulf<tnús 01 pajlatt.>tiln. . . 

K 1 tudja, 1ncddi~ ta1·tott \·oina a .. bmnbaza..; ·. h t 

'- dcl-':tnva !UÚsirúnyú rcndL•Ich.•t nen1 ad: 
--·Gyerekek! Ebedemi: . . 
A riadot igy lcfujm lcht•tetlcn. ~olugnk tehút k'•t 

IlLI egy L.n·akúsra: 
l.t>.~JI'lddo clnntlt ~ E~Pr~ t'nnepi hangulat a játszótéren, 

nunal'iild\·ár !!Hl. .rttl. 

túbbcn l':-olttl:tkuzn.tk rcndünl.;hüz L':' 

bl'!ckapco<olúdnak a tevékeny kato
!tktL"' l·ll t be. Az PbÖ l.•v legnag_\·ubb 
<"L'ményt• a húromnapus lelkig~·akor
~;1! \·uit. tnelyet azúta közkl\·únatr;._, 
Jnindl'n l•\·bt•n lllt'.l!,ismétel ig<JZgato 
.1tvúnk A ~ZL·ntbl•szL·dek hatúsút nag~·
J,;~n l'l"nl'lte ~1z -. .. ~ti Szcnt~L~glútogaL..t
:--f)kkal. nu·lyl·rt ktilün is a jU 1:.-tc:-~ 
;t]d;.I:O:Út kt•rjük !'PÚ. 19·tl. 110\'('ITilJC

p n·ben l'lülj~ü·os;1gi \·:·tl:t.st.IÚ:o- voi t. I\h·g
;1:;1kult :1z f."lll'I!Uris:tiklls S:uko.~_:
lúltl b. T•,~.i.:ti ~11. Oltúrcgylcttt~l c.' gy ut t 
dí~t.itik a tt'mplomot (·~ jaVItjúk az 
('~~\·nati ruho.ú;;ll. A d1sl.íté~!1ez_ \'1-
r;t~~al t•s .L:.\'ert_\'Ú\'.:ll b hozz~1 .. ~•u:ut
:t:.:\. A Su_Jl,·,_,:tll.:os:tá1JJ. tnu:.;odt•st·~ 
h.:t\ onta :!20 / .... ln! Dalosat nelndk ~~

" Ihl\·c·rek. Ebl><il 130-nak elhel~·ez.e
Sl'I"Ül K u ni us Ft•rcnené gondoskodik. 
Szl'IÚly~c·ge búrmennyire tiltakozik is 

l\ tltl".'n'.> K:'troly i.L!:t/:!_alt·, .tty;.1 S/.l'l"l' · 

lvltl'l.lell.;e: .. L'dt"· . ..;~pJ -.··s Illi.~.\· ii~.vbu;~t• 
.... ;,g~:d \"L'Zt>li ki:.. l· ..... ~~fi.:,r~;,mkat. l.t>.~~
fubh t'l··l ja. ho.~y a h;urd:-:ít.:ttl.:ill ft•
l"t.'lln·:-. ·:--ll'ilt•tnl'l tninl,l :-;zt·,lt·st'hi> 
JüiriJl'll llll'g'blttL'I'tL':o.Sl' l":OO llH'L:l\l'd\'t•l
lt•:':oot•. l\lindPn hún;q) rn:bodik \';t:-;:n·

n;.tpj;"tn dlJlj;.'trú:--;'tL:i. hannatlik \·;1:-;;'tr
nap pl'diL:" h•rnpl01ni _t."·:-; tpn•rng~·u

il.'st tart. m<'l.'·Iwk hatusa ;llatt mmd 

l'llene. ebl:cli buzgúsúgát 1ninden 
tereiúriusnak példaképül úllithatjuk 
ude~. A Szent Anna es a Porciun
lulia búl'~ú.n ferenl'es sajtó termé
l-.L•;..,;.;t'l. lL•go ilnúkkal. Szcnt Antal
napt:Jrral l:Jtjuk cl népünket. A Ma
''''" r Barát előfizetői is c'\TÖI-cne 
~;.aporodnak. Megalakult mé•g a Fe
, ... ",.,., .'Hiss:iós S:akos:tcily. Beteglá
ltlgat;'tsokat a Mauuur Nonncil·a1 kap
l':'ol;ttban \'égzünk. Szl'génycinkct 
h~"·onta lútogatjuk l·.s ~zerettel gon
do,;kodunk testi t'> lelki ügyeikröl. 
t;vu ité>s közben mil~ iirl'g betegeket 
". e.lökc•szitünk a hlt,;,·éti gyónásra 
,., t·~yébb kö7ú·dekü dolgok mcgbe
,;ZL·Ic:s.:·vel mint ;zowsabbra füzödik 
kiiziittünk a k-Iki kape,;olat. H{u·om
,;;.or ,·ult beiiltii;,,•,; 1!141. jul. és 19H. 
jul. köziitt. Tiz nővérrel gyarapodott 
rendünk. 1942. jul. 29-én Főtisztelen-
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dö Ré: Múriún. vizitútor atvát. 1944. 
múj. 17-<'n pedig Föti~zteh.'ndö Virág 
Ferem· püspök öm.:•Itó~úgút üdvözöl
tük otthonunkban. Szent Ferenc 
at~·únk napjút minden 0vben ;zent
>t•gimúdú~sal ünnepeljük. Tridmnn.>t 
t•n·tuttunk Szent Erzs0het ti,;ztelete
n'. Szl'nt Margit ~zentea\·atú~akor 
pedig: t·satlakoztunk az orszúgos iin
nepll"shez. A h~1túsos szl"nt bpszl·deli 
tömegt'ket. nmzottak drúga Szcntiink 
megdksöült alali.ia kiirt•. Kiin~·vtú
runkban 240 könn· \·an. Körnwnete
ken. temet<·sel,<'n tl';!lill't ileg \·e;zünk 
részt. Ha\·onta szcntnlisét tnonda
tunk {·lii <·s megholt ll'stv.:•reinkl'rt. 

közös szent áldozással. Megholtaink: 
Markgrub<'r Albertné, szül. Kurucz 
.Janka, Gubicza Erzsébet, Póoch Te
r<·z. Do!enc;; Károlyné és Nagy Er
z"~bet. Adj Uram nekik örök jutal
mat! - Rö\'id beszámolónkat azzal 
fl'jezzük be. hogy további munkúl
kodúsunkhoz a jó Isten segítségét 
Iü•rjük. Adjon az Isten ennek a bün
bt•süllyedt \·Hágnak sok ferences I<•
lekkel dolgozó és imádkozó embert. 
akik majd tudják szeretni és meg
szereini az Istent, úgy ahogy kell 
az Istent szeretni már egyszer iga-
zán. ÖZ\'. Kristofics Győzőné 

ny. ig. tanítónő, III. r. jegyzö. 
~~~~-:~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GALAMBDÚC 
IFJÚSÁGI ROVAT 
Rm·ahezt'tii : Or. Monostori Elekné, 

E;!f"r. \'t-c-~f'~··u. 25. 

.Jf:Zl'Sf:R'r! ... ELOR .. :! 
Swmben cilitam ·' tömeggel, 
Fell•m mt•redt sok-s. 1,: emberarc. 
f:J'PZ!Pm, ho.lgy lllOSt ke,::Jiídik a h<U'(' 

De l-n u\·cnrre. crötlen féreg vagvok 
Félek ~-nagy ~úl~·tól összcroppánok 
Honnan mcritek hút ,;ok cröt ... tö-

lmentelent 
Hogy ft~lkt.~riiljC'k s nt.• lllaradjak ~~ 

l súrba· lent· 

:\!int fun·u n,·,,rban at. <iszi hivalom 
.Jl:-zus neve li.l"-lt szúrnvra aikan1on. 
Rc•k•últuttam nlinden · fúraci t szenve 

!dön 
\·:dd to\·~,bb <t lü'l'l':o;l.ted .JL•t.usl~rt! .. 

Sze1nbl'll ~·ditan1 ~~ tlinlf.~ggel. 
FüldrC'burult ~~ sok en1bCI'aiT. 

IF.Iörc 

.h·zus .~Y, .. ,zii!t. C:-:.enct \'L:n. 1neg:-:zün 
la han 

Bl'll<'Zl' :\lária. Budape~t. 

f:n liikrt• -..ag~·ok mindl'n m""'J~·ok
i·n azi·rt i·lt•k. ho1o· . . . . . . . Inak. 

visszamosob·og,iak mindl'llrl'. 
visszamosoh·ogjak az Istenr<'. C:\lécs) 
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Szent Damazusz pápa (t 384) ma
ga szerkesztette sírfelirata: 

Aki a háborgó tengert lecsendesi
tet te, s a földben szunnyadó magba 
{•letcrőt rejtett. Lázárt a halál köte
lékciböl kis7.abaditotta. s a negyed
napos halottat Márta nővernek vi~z
s7.aadta. Krlsztus, - erősen hiszem, 
hog~· engem Damazuszt is új életre 
hi\' a halálból. 

Nf:KED ADOM ••. 
Fehc•r a lelkem: dóm. 
Istenem, Néked adom. 
Piros szí\·em: mécses. 
Mindig Téged keres. 
A két szemem: csillár. 
Rag~·og, ha jön a Király. 
\'úllamra nagy súly hull. 
:\lundd. szolgáljak templomul. 
s en leszek kis templom. 
:\·l;,tgarnat Néked ado1n. 

Fájth Vladimir, Pt•<"s. 

~ 
A h:llúl nag~· tiszteletben úll a mi 

fajt;Ülk e!iitt. Nem fi•liink !Öle. Dc
hog~·: Ahog~· mondti.lm. l iszteljiik. 
Ta];Ül nwrt tudjuk. hogy egyedül az 
J<':<'nli a fiildi kínokbó! vi.lló meg
\·últú:->t. F.s 1nert ösztünüscn érezzük, 
lwg~· azt talúljuk me.~ a halúlban. 
~tnlit a fil!di lt•tben i)ri>kkt'• i<ei·e-sí.ink: 
az hrazságot. 

Lakatos Vinl'e: Hatl·onJ{~·os.) 

.JtZUS PILATllS ELOTT. 

:\IL'g hallotn a nt·p itClö szavút. 
;t lllint harsányan kiálltja: 
!c-szitsd •m•g Ot! 
:\ll'rt kirúlynak vallji.l magút. 
l': l,üu; nem tudja. mitevö legyen. 
llll'lltl'~l·t i 1nagút. Inond\'Ún · 1nt.•rt te-

fgycm? 
Et i.tZ ernber nen1 úrtott nekem! 
A ,·<·rszomj nem szünik. nagy a ve

lszedelem, 
.l.·tm l·liittünk úll. {•s szem·ed csön

[desen. 
Kalocsai Márla, Kassa. 

ÚJ KÖNYVEK 
Szunyogh X. •·erenc: SZENT PAL 

('S .. :L .. :KEOETEI tKris7.tus szikr·úja.) 
l. ll. Koru" 1!144. Ara 2U P. 

A ~t.erzü irodalmi tün~k\'t:.·s~ <J li
turgia t·s i.t :-;zentirás csodils \'ilúgitlJa 
'·"]t"' IJC\'l'Zl'lt•>. E7. a künvv a biblia 
ll~<•~~·arázatúnak sorozatába wrtuzik, 
fulywtúsa a Krisztus sziklája c. mü-

nek, melyben Szenl Péter életét tár
gyalja. Abban az Apostolok cseleke
deteinek az első részét, ebben a má
sodik •·észl'l dolgozta fel. Szent Pál 
kimagasló alakjút állítja elenk szug
gesztív erővel, a szent h·atokba való 
nagy bele0r7.essel. de rnindvegig a 
\·alósúg talaján áll\·a. A Biblia be
tiiit eleire keltő jellemrajz. melyben 
púrhu7.amosan futnak a katolikus lel
kii•letre való rávil:ígitúsok. Papok
nak, müveltebb embereknek kitünö 
lelkiolvasmán~·. Fr. Anianus 

Szent Bonaventúra: ELOLJAROK 
ARANYKONYVE, De sex alis <;era
phim. Fordítolták a G~·öngyösi Fe
rences Hittudományi Föiskola Szent 
Bonaventúra Eg~·húzirodalmi Iskolú
júnak tagjai. A Lelki !=:let Ferences 
Mestcrei 8. sz. G~·öng~·ös, 1944. 94. 
old. Ara 3.- P. 

Klasszikus kiinvv. Elsősorban szer
zl•tescliiljáróknak· szól, de el\•ei l"lin
den ne\·elö i•s \'e?.etö örök szabúlvaL 
A mai ncvelc•studomúny is tiszteict· 
tel hajlik meg lélektani me.~figyele
scinek mc•ly;0ge elölt. Minth.l ma 
ir·ta volna Szcntünk ezt a kijnyvet. 

Dám Ince. O. F. 1\1.: A .,HORDOZO 
:\IARIA" \'AJ.I.ASf.:LETI SZER .. :P•: 
1\IATRAAL.JAN. A Mag~·ar Katoli
kus Neprajz Kiadvúnyai l B. Gy;in
gyiis, 1944. Ara 3.-- P. 

A nt•pt .. lct eg~dk legbújosablJ jelen
sl·gl~. a Múri;l-hot·dozús gazda~ ~zo
kúsrcndje pereg lt' szen1i.ink elütt 
ebben a tanulmún~·ban. Egvh:'•zj,>gi 
t·s lelkipú.sztori jeg~·zetek cgi•s·dtil.;: }{i 
a néprajzi Jne-gfigyC'It!:->l .. kct. .. : I!ZZl1 l 
szci'Zőnk kis{•rll'le a lelkipú,;zt,H·i 
néprajz bC'n1ut.atkozúsa is hazai val
lústudomún.'·i imdalmunkban. 

J. <:astt'lbrant·o: FATI!\IA NAG\' 
t:SOilAJt\. Forditottúk · Csonto.
Gvula ,., l'inlt•r SúndtH'. H. l!H4. 
K;,rda R. T. ldaclúsa. 191 lap. A1·a 
5.50 P. 

A \'ilúghirü fatimai jcll·n0sl'l' tör
k·nclmd C..; jt•IPntiisi·gi·t túrja fel 
Ma külünli:->l'l1 ~ok~tt foglalkoztatja 
hiveinket a jcl<'nt·s. hisz ep azokat a 
napokat {•!jük út. amel~·ekben min
'lcn vigasztalU :o:/.út'•rt húlúsak \·a
gyunk. Hút m<·g akkol'. ha a Szent 
Szüt. ajk:'m'•l halljuk. 

:::i 
IIAL01'TAISK: 1\látai Tibor li:'m

tOI·tanító, hadaprúdiimw,;tcr edes lia
:timk v{'<lí'lmc·bt•n hiisi halált halt 
(Vii•·s). - Za\·odszk~·ni• liPrö L<'nkt', 
Budapest. -· Tahota .Jánosni• sz. llh's 
Katalin, Viirs 

"na.,yar Barát"' 
elöfizeti·si ára egi·sz i·vre 5.- P. 

fl•lévre 2.50 P. <'R~'<'S szám ára 50 
filli•r. ('sl'kkszám: 51.581. Crt's bt'l'i
zetési lapot 3 filli·ri·rt a J)Ostán kap
hatunk. ,\ kl•ziratokal mlnd••n hú 25-
ig küldjük a szl'rkt'sztiisi·llb<'. Ki•z
iratokat D<'m örzünk m••g, ••sak portil 
melh'keli·sp 1'1il'li•n küldiink \'issza. 
Kiadja a Kapisztrán Szt'nt .Jánosról 

nevi.'Zl'tt FPrCDI'I'S Rendtartomány. 

Kapisztrán-Nyomda. \'át·. 
FeleJós müvezetö: Lörincz János. 
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