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ccMAGYAR BARÁT~~ 
előfizetési ára egész évre 3·60 P., félévre HJO P .• e(!:p~~ szám ára 30 fillér. 

Csekkszám : 51.581. 

Kéziratokat nem őrziink me{! s csak portó nwlll·kt·lfse esetéhen kiildiink vissza. 

Levelekre csak válaszbPlye{!: t•llenéht'n vála,.zolunk. 

Szerkesztősé{!: és kiadóhi\·atal: G~·öngyös, Ferenct'sek. Postafiók 103. Telefon: 179. 

A "MAGYAR BARÁT" o hétszázéves ferences gondolot szolgálotábon áll! A krisztusi 

evangéliumnak Szent Ferenc mutotto megvolósításán fára

dozik. 

A "MAGYAR BARÁT" o lelki élet ferences stilusáro tanít. Elve o szeretet. főerénye 
o lemondás. o szent szegénység, áldáso o béke ! 

A "MAGYAR BARÁT" o népi gondolot apostolo. Barátja o nép.,ek, ápolójo né

pünk vallásos életének és szokásoinok. 

A "MAGYAR BARÁT" Szent Ferenc Világi (lll.) Rendjének hivatalos lopja. A ferences 

szellem iskolája, o harmadikrendi eszme és szabályzat értel

mezője. 

A Ferences Missziók Országos Ogyví

vösége bizakodó lelekkel uj 1\lissziós 

Kön~·vsorozatot indított meg. Eddig 

négy kötet hagyta el a nyomdát. 

l. kötet. KINAI NÖ. (A bölcsötöl a sí

rig.) 

2. kötet. KOLIBRIK, PAI'.\GAI.YOK, 

\'A:\IPIROK. (Szeméb·es elmén~·ek a 

hithirdetök {•leti•böl.) 

3. kötet. ASAKO. (Japán kisleány 

i~razi, megrendítö története a jelenböl.) 

4. kötet. Kl_'l LAN. (Keleti asszony

sors. amelynek vigasztalan mostohasá

gába csak a kereszteny bit visz fén~·t és 

boldogságo!.) 

Sz<"retettel kérjük minden egyes ol

vasónkat, de különösen az egyes iskolák 

vezetöit. a Ferences !\llsszlószövetség 

terjesztöit, ir ják meg minél elóbb, hány 

darabot igényelnek mlnden egyes kö

tetböl. Egyes kötet ára 30 fillér. Ter

jesztöknek 10° o kedvezmeny, 

Legszebb ájtatosságainkat 
gyüjtik egybe 

KULTUSZFtÍZETEINK l 

Lurdi ájtatosság 
Fájdalmas Szűzunya tisztelete 

Páduai Szent Ante.! tisztelete 

Assziszi s~ent Ferenc tisztelete 
Kis Szent Teréz tisztelete 
S.-:állást keres a Szent Család 

Bolt. ára 21 i. a Magyar Barát 

kiadóhi1·atalában (Gyöng~ös 

Postafiók 103) 20 fillér. 

Imádkozd, terjeszd l 

Ll· g~ n i· p ünk vallásossúgának 

apostolu' 
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:\legjelenik minden hó 15-én. 

Fele: ~s k~-=~ jó és szerkesztő: 

P. dr. Dám Ince, O. F. 1.\1. 

PAX ET BONUM J 

IRT A: P. SCHROTTY PÁLI 0. F. M.1 TARTOMÁNYFONÖ<. 

Békí-t és mitult·n Jót kíván az új év küszöbén hüscges 

olvasótáborának. nemzetünk minden fiának és lányának, de

rütlátú li·lekkel i·s erős szívvel a l\IAGYAR BARAT. 1\lint 

annyiszor ht·tszázl·ves multunk folyamán, mióta a Gondvise

li•s akaratábúl segíteniki·sz társaként forgalmas életenek út

ján elkisi•rhettiik ezt a Semzetet, viharos korunkban is, 

lelki i·s gazdasá~ti fiildrengi•sek idejében, a halál és bizonyta

lanság napjaiban, IJ;likor a világ egyik része harctcr, a másik 

teml'tő, i·s a nl'pt•k igazi egyetlen zeni•je a fdrevert harangok 

kongása, - ott ki v á n á ll n i m c ll e It e annak a türelmes cs 

nyájas szt.•r!'tetnek sn•nt erejt•ben, mely nem cselekszik rosz

szal, n'-"m nag~:ravá1u·ó, nem keresi a magáét, nem gerjed 

haragra, nem örvend a gonoszságnak. de együtt örvend az 

igazsággal; mt'l~· mindt'nt eltür, mindent elhisz, mindent re

mi·l, mindent t'lvisel. ('gy, mint őse, a l\IAGYAR BARAT 

tette. 

t l n i ki,. á n a Semzet n~·etvében, szavában és tanításá

ban, hogy soha meg ne fogyatkozzék benne Isten színtiszta 

iJ.;"azs~iga, mt•ly a nl·pL·k t-s országok alapja: et ni azokban a ke

zt•kbt•n, aml'lyt·k kormányuzzák, hogy 

~zikl~iba IH' iitküzzl'k a hajó l·s l'l 

ne mt•riiljiht; t•lni a szÍ\'ekben, 

hogy mt'gszt•nh•lő l"rdiikct az istrni 

Szív iirük lu·g~'t•hni fnrroisoibúl kap

ják; l·lni a kiizits itnoikban, hogy 

n1indiJ.;" Kri!'lztns nt'\'l•nl'k st~g:ítst'giil

hivús.ival sliilljanak fel az i•gbe; 

l·lni nlindt•n üldozat.ihan. hog~· ál

dozatul adja n1a~.it annak a Szí\'

nt•k, •nt· h· a kt•n•sztt·n t•rt<' \'l•rll•tt; 

l·lni a !\'t·mzt•t mindl'n igaz fiának 

lt•lkdwn, hug~· tanítsa ükt•t sziint<'

lt níil a l'üldi dt·l hnltlogulois~ihoz l·s 

az ürük l·lt•t l,;pgyt•mt·hpz \'t'zt•tü útra. 

Azt akarja a :\1.\G\'.\It H.\-

RAT, hogy ebben a Nemzetben Kri .. iu;- legyen a fő; általa 

g-yarapodjék minden .,tag" Í>s tökéletrooit~f' magát a szeretet

ben. A cselekvő, az épitö, a megborsá.Hó ~zeretetben! 

lsten, Krisztus, Egyház a l\IAG \',\ll ll.\RAT első és utol

só szava Népünkhöz, hogy ne érvén"'f"sül~Pssen ellentmondás, 

ne legyen helye az ellen\1élcmén;'o· ~f'k, ne legyen szakadás, 

hanem csak egy igazság, csak egy .'(Pl. cs' k egy szeretet dia

dalmaskodjek benne, mely Semzetiinkrt •zoros egyscgbe, ál

talános, nagy, boldog és hatalmas Kiizössrgbe összeforrassza! 

Ennek a magasztos cl•lnak meg,·aJó-.il~isa érd~>kében min

den erejét fogja mozgósitani cs :1 I(ÜldPlembe belevetni a 

:\1.\GYAR 8.\RAT az új e\·ben és életének minden napján! 

És itt elsősorban az Egye> i tet. :olagyar Harmadik

rendben, Szent Ferenc \'ilági RPndJI't.cn rejlő t·sodálatos, 

nemzctiolesztö erőre gondolok. Sag~· fel~datok varnak reá. 

\'ezetőre és munkásaira egyaránt. ö,eink <·ppen e hatal

mas fegyverrel n~·ertek csatákat nem eg~·szer a századok 

folyamán. A :\IAGYAR 8.\RAT bizik. A :11.-\G\'AR CA

ItAT dol&:ozik alkalmazkod\'a a \'iszonyokhoz, ferences 

igénytelenséggrl, lelemt·n~;f"s~l·ggrl, 

áldozatos kitarbssal, egy jobb jövőbe 

\'eleit erős rem<·nnyel. Járni-kelni 

fog szüntelenül, i·piteni, tanítani, \'i

gasztalni, ~zrnvedni a nl•ppt'l, kiiz

deni a nt~ppel. l•s hö, imádságos h'

kkkf'l elmondani mindC'nnap: Add. 

l'ram, hogy kiragadjam a gonosz 

krzi·böl l·s aloi\'esst·m SrkC'd a tt~r

ml·szet l•s szt'll<'m mindl'n <'n•jd, a 

\'illamos t'röt, a \·izí'k zuhogó t""rr

jt't, a gt'P<'kt•t <·s a rt'l>iilöket. a rá

Uiút: a tnunkát l•s műhl'b·t. tükl·t t's 

dnlgozúk serl"gi'l: hogy mt•ghúditsam 

t's m('gtartsam :Sl-:KJ~n az t•gt>sz \'i

higot a Te legnag~·obb dit•ső,<•gedre! 



Jézus, törvény alá vetett, 
Jézus, Mária vére. 

Jézus, meghalva aki gyÖt, 
Jézus, serkenve boldog, 

Jézus, kit fénye mege<öz, 
Jézus bir minden dolgol Jézus a keresztvíz alatt, 

Jézus, a megkísértett, 
Jézus, csodára, jelre nagy, 

Jézus orcáJa 1énylett. 
Jézus vezérli csapatát, 

Jézus, a mennybe-szállott, 
Jézus a Lelkét hagyta rád, 

Jézus a bűnbocsánat. Jézus, lelkek hű pásztora, 
J ez us, ki könny oe n ázott, 

.Jáus, szivek Királyura, 
Jézus: szentelt Kalúcsod. 

Jézus, hű tanú, aki vall, 
Jézus szamadni szólit, 

Jézus, kivivott diadal, 
Jézus, szép ielvonóhíd. .Jézus, elárult Szeretet, 

SZENT BONAVENTúRA: 

Jczus v1v, elgybtorve, 
,Jt'zus, tömegtül J<ontett, 

Jezus bHincsbe verve. 
Jé·zus Király, menny Hercege, 

Jézus, het pecset könyve, 
Jézus, tenyesscg tengere, 

Jézus, udvunk özonje. Az Éld Fája 

O, üdt·llck fája, s:ent Kcres:t, 
élu L'l.::cl s.:rgelyes, 

.Jézus, nemismert ismerős, 
Jczus, elreJtett orca, 

Jezus a helytano elöli, Ily jókkal táplcilj, szent Kereszt, 
vt.Lagosltsd m.eg elménk, 

s:abj utat )arnunk, egy«!nest, 
turd meu a Ross.:nak tervét. 

Jl•zus: halúl a sorst.t. 
riragud btlru~-Jw;.:l're~. 

uyunwlcsutf l.:t.'s-eUcs: 
.JCzu,;, \'ilágtól meg\'etetl. 

JL'ZUS, btennc~\. EgyJia, 
Je/.U~. Klt kl'P lgL•re, 

JL'Zli.:'. ~...·gd.;. !n~.:' h..tnnata, 
JL·LU.:', :\l;.lna Yl.'re. 

Jezu~, J<ercsztre tuzütt, 
.Jczus, latrok kbze vetett, Kiddd rcink villámló lelkedet, 

leltelj oelcnk s.::cnt vágyai, 
t'·s m in(h .. ~ ja nt bor h1 v edet 

bekessq/edbe zcirJad. 

J L'ZUS, epét ki lZJCt\. 

J~...·zu~. 0:-u;.;.tlll hirdetett. 
JL'Lll:-'. l.;.;kp a !enyrc. 

.Jezus hollún nap sápaduz, 
JL·zus, vaslandz~a jarta, 

.Tt.'zus, k1njil.ban c:;atakus, 
Jczu": sirJaban úrva. Latinból: P. Szedö Dénes, O. F. M. 

JÉZUS SZENT NEVE Radvánszky József 

1~ sázad óta ragyog "gy Dl'\ a világtörténelem egén. 
mel~· nt·\· nu·IICLt UJ.:Y nom:.u~:usuluak el a Lobbi nagy ncvt~k. 
nlu&l a t'~lll.tt:,UK a ·"-"'P h·u.Yt·bt•n. J~ szazad ota az e1nbcr1~cg 
ut·ln lugl.t&h.ouh. ma~~al. 111111t e llt'\'\'el, nem keres ntas&, nuut 
e nag~· ~at·\·t·t. ~ l' lit'\' .ta:.Ll S dr4~a szeut .IJ.e\'e. 

.tJ.i, !ltt•:JuUI'Uh.,l llt.Tlll"- h.US-U'ttd.:[juk. r.:er~L'f.:'S 111UltU11kczl; 
e lll'\' l'fU:!!!tM ~l' ll l' lJ UU It• l h.UCUl'SZaZi&UUS bUUIIK; e sze nt lll'V 
il' u~ c U:!!!t.tlolHd. t' l a pugauy~ag sult·\~t:-gct e m"'gyar nazaban. 
.l:. ~Ll'ul lll'\ l'ru~at.'hl' o~l·UthCl a Ut'"'r- cs toru ... dulas kora
bau; l' ~l.t·nl ht'\'beu lanat·stt.uztaK useutk turveuyuuzua a bt·kl' 
llaiJJ"'Ilhau; l' ~l.l'ul nt·\· lcbt-~cn nan·usaa.Uh aJah.sD a haburu 
k.uLU'- une•oeu; e sze ut ncvt!l. soll.&JlJ" ma IS e:ter es ezer nla
KY"'r huu\'lU az orosz hulltt:-zu ... uu. Jczus hCVt:re kell, hot;y 
ntqolla.)ulJt:H ln&uden lt:rd a mcnuyben, a tuutuu t:s a tu1d 
ato.u.l. llll'rl "111/tl.::. 1/tu.'r'IIH 1WL·u::.sq;, l'JJlJl'UllL f.:sak a J~.:11s 

A ~ot·mzctck sokszor azzal tisztelik meg jeles f~rfiaikal, 
hug~ rt.'IIUt:'~ ltl'\'Uh.Ull kl\'UI Ol~·an UC\'l'l is adll.t.K UekiK, IDC1)' 

a lto.&l.a J.J.\.ua ll'll ~zutgatalatKra es l'rdctueatt.re enllctt.ez'e~~e 
Ok.l't. -- lg~ Ht'\'czzuK ls L \·an es Laszlo h.&ralyauakal szent.uek, 
ntcrt a 111.1~~ o1r llt'llllt"lt'l ~zen t t'letuh.kel erusuenck a bnben 

t~ .ltaza~t." lt·u·Lbl·u. ~.tt<Yuak mohdJUk elso LaJos klralyuuh.at, 
na·n hu!ooie~ han·an·at, ld.rauhalallan munka!!.s.t.gaval cs nagy 
ll'lh.l l'rt'Jt'\'cl u1y nagg~·a lt•ne orszagun.Kat, amauo nem volt 
st·m aLe&ult. sent azu,aa~. - t:.mae"NJUK .ltat,}'asl, az Jgaz~a
gu~t, ,:,:tt·t·ht'h~ u. a lt'Knagyubb ma1u,.art, DeaK tereul'el, mJnt 
a ha:t.& butl·~t·l, nn·rt c Jl'll'S Jt·rtaaK tehetsl·gukKel es naKY 
LuzKaamuKh.al nagy hasz11ara \'oltak a ntag~·ar nemzetul·K. 

ha e nagy lcrliak ernh-ke el cs nevukel a leguagyobb 
tisztt•u•ut'l t.'DlUti a nemzet muaden hu t1a, - menuy&vel in
k.dJb t.t•ll, hog)· Je.::!l'. ~:' !'' ~;:: ~.,r·uvJ...uiJVH u ::;.:n·(•I,.·IH'H es urt 
l''P 11 (Jiuf,kt: u.: UJI~<lf-:u/1, .Ak1 H I'UU1)1!Uk ll'!Jihl{:lijuOO JultT!Ij<', 
s.~;·,(,ud•;_~u l':S u.: entf~trl.">eU :s.:en·ru ec.tes ALUJU tett.- t:s mit 
t_t·lt t·z a Jt•zus'! f'ds.::utJuUdulln a z·dagut a IH:'{J!J('.:erÍ'l'<'S ru/J
ud!uc:-;t(J/, i<'lw.::.la u.: egiJul a 1/H'Yl'llllUs alda~[us.:tú gyumo/
D< 11. !,\(<'li! luli:Ia:wcal, 1/Ul{JliS.::.!IJ:S <'~-"Wird, <·:sudcilulu~ éh·-
hTd ndl'lte l'.:t a uuuu niayut. 

A •dlunl. mely Európat oly nagg~·á tette, Jé.:w.; ncréh{':: 
.: 1í.::udti .. amely - mint ard.nylánc - tonja át a \'ilag-ut t•dt•s
M"Kl'\'el t·~ l'Sudás ertdt·vel. Az O nc\'e oszlatta el a pugány~ag 
~ölt·lst•J..:t'l t'S ml'gteremtl'lte azt a keresztcny t•ivtl•zal'iót, 
amely J!f szazad óta az emberist.•g legnag~·obb aidása t•s bü~z
kest•gt·. 

. :\t•m tagadom. az "mberi szellem (·s haladás nagy volt a 
Jt·zu~ llt'\'c elotti korban is, - de mit •·rt. ha hián~·zott bt•löle 
az l'mlwrist·g magasabb rendeltelt·st·nl'k tudata, ha hián~·zott 
a tl'sh·t·rist·g nagy eszmcjt•nek, az eg~·pnlöst•g t'•s szabadsoig 
nag~· t•rn•lmeinck \'ilágossága?! 

Sajnos: Az emberi meltóság, jog l·s szabadsag csak ma
rokn~·i nt·p szabadalma volt a pogány korban, -- mig a nagy 
tün1eg ~ur!'la t·sak rabszolgaság t.·s nyomorúság volt. - A felc
baráti sz.,retetel senkis"m ismerle; a szegények ki voltak ta
szítva minden jogi ~s társadalmi kötelckböt. A nöt semmire 
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sem bt•<·sülték, a szeretet"l senkisem gyakorolta, az erény üres 
fogaiunt volt naluK t•s t·sak a buiUlCk t·Uek es hódoltak. 

t.bben a siltt·l, barbar korban az lsleunek kellelt közbe
Ii·pnie, Jczusuak kellell eljönnie, hogy megtamtsa az emberi
st·gt•t arra a nagy eszml·re: mowt n cmoernek egyenlo ren
Ut'Ut'lesc ra'l es zyy muu.hq.Jujun -- h:tenbt:n - testvérek 
rnuuunk. 

h.a merle volna mondani annak a szegény cselédnek, vagy 
!!.Zolganak: 'l estverem vagy! 'Je is olyan ember, min& en. Sen
ki. K1 latolt a L'lcerók t•s lloraeiusok foldjen nagy urakat, 
gazdag uruoKet elzarandokolui a szcgenyeK, a belcgek, a se
besunek agyaahoz'! Senki •. :Uelyik patraeius vagy bólcsesz 
mene voh.a megtenni azt, am1t megtelt IX. Lajos francia ki
raly, hogy rabszolgava lesz, csak azerl, hogy másokat a rab
szo&gasagbol kiszabadllson'! hol vannak a pogany korban a 
noi nem vtcdelmcre es lasztelett·re hivatott lovagrendek'!! Hol 
'\-'annak az arvahazak, a kórhazak, szcgcnyhazak cs mindazon 
inlez.me~ayck, ameJyeket a szegcnyst'g cs szerencsctlenseg vi· 
gasztalasara es enyhilesere emelt a telebara ti szerete1. ?! Eze
ktet nuud Jt•zusuak köszonheil a vilag. Nem melló-e tehát, 
hogy halaval cs szerelellet ernlegesse mmdenki a Jezus nevet?! 

Arniota Jezus neve hiuduklik a vilag nagy egboltozatán 
- azota c IH:'!' lett a tortenelrni kors:ukuk ko.:pont;a; e net..•
l>t'H eiuck ma is a nCpek és 11em.:etek; e nev Jeloli kt útjrit az 
urs.:aguk. (•.'i 1Jzruaal11wk hulauusannk; e nev tanztotta m.eg a.::: 
eruiJereket n Jw.:as.:cretetre cs a husies:-oégre; e név ntutatta 
1111'{1 uz urat a veryuclö lelkek'tek a bolduy~ág felé; e néz:ben 
s~urac..tnak )Öl a kunuyck é~ gyakorolJák a jö lelkek az irgal
IHas~agut. E nel~ hozolt ki Vennunket 1s -- magyarokat - a 
\ ul oa vslw11úbúl t-s helu('.:l'lt 1de n Du un --Tis.:a kö.:é és a 
Ku r pá tok fiJ/dJere. 

A Jczu• neve volt mindenkor bizalma a magyarnak, mely 
ez.,reven ál oly nagy katasztrófák es szerencsctlensegek kö
zött is fenntartolla szt•p hazánkat. E nevben bízunk es re
menykedünk ma is, ebben a nagy megpróbáltatasi Idilben, 
merl tudjuk, hogy a nemzelek t•lele azon "szmt•k és érzeinlek 
cr.,jetöl l'ügg, amelyet azok vallásukban és igy Jézusban bír
nak. 1\l.,rt tudjuk azt is, ahol a hit megfogyatkozik, s ahol a 
Jczus ne\·e csak káromlásokban t•l, ott az úr áldó kezének 
<·s haragjának hosszuálló silb·at t•r.,zteti \'clük és ezt követt 
a pusztul as, a nyomor ,., boldogtalanság, ~ mint most ... 

\'an a k"reszh!ny katolikus világnak .,gy s•<'P köszöntés": 
DicSt•rlesst•k az úr Jezus Krisztus! E SZt'P köszöntés legyen 
mindcnkor ajkunkon. A gyermek. az ifjú, a felnölt ne kerülje 
el egymást. hogy ne dí•·st•rm· a Jezu• szenl nevet; ne lépje át 
senki a masik küszöbt'l. hogy el ne mondja: Diesértessék a 
Jt"Zus Krisztus! Ne SZt'kY"neljük e köszöntt'st soha, mert az 
úr Jt·zus is ,.ú.,~· vall meg bennünket mennyel Atyja elölt. 
amint mi megvalljuk Öl az emberek elölt." 

Ita bármifele baj. szomoruság, megpróbáltat;l.s ér Is ben
nünkel a mostani m·hi·z időkben. legyen mindenkor Jelsza
vunk l·s küszöntesünk: Dín.;l•rtt"s.•>~'k a Jézus Krisztus! ametu
re a;; anyyalvk jogJák ráfddni: Mi"'lürökké! ... 



dtt.ltt : rp. (/)dm ::)"ee fJ. (J • ..lll. 

Régen készülünk erre a találkozásra. Végre bekopog
tatott a regvárt vendég. Egyesek kétkedve fogadják, má
sok közömbösen, dp a legnagyobb része olvasóimnak és 
irólestvéreimnek örömmel és lelkesedéssel öleli magához. 
:>il'm térek az clll-nvetések cáfolatára. Feleslegessé teszi 
az a tény, hogy a Magyar Barát kezünkben van. Inkább 
:.zt szerelném megmutatni, miért volt érdemes cimet vál
toztatni? Mit szerelnék a címbe belefoglalni? Milyen esz
m~t hirdet a Magyar Barát? 

l. Magyar Barát ... Benne izzik ebben a két szóban 
a magyar mult minden öröme és bánata. Mióta Szent 
ferenc ftai a magyar földre léptek, a magyar barát elvá
loszthatatlan a magyar soTs JÓ és rossz napjaitól. Ezt a 
hétszázéve.; missziót akarja teljesiteni a Magyar Barát! 
Barat akar !t•nni. ll'lked fele, bajaid osztályosa, ncmze
:ünk álmainak virra,ztója, népünk útmutatója. Az első 
ti·ritö munkát, a Temesvári Pelbártok, a Kapisltránok, 
Tomoryk. Avtánói Márkok, Zadraveezek nemwtmentii és 
twvelil munká]át akarja folytatm. Minden izc·bL•n ma
gyar cs L g esz lelken• l barát ennek a lapnak mindc'n 
sí'ava. Rl·szt kl•r a n1a~yarság ncveléséböl, kl•resztvll~sl·
hnl /·:-; vigasztalúsáb<Jl tna is! 

2. Búr a :\lagyar Barút l'ls()sorban a világban L·li) 
fL·n•ncesek, a harmadikrc·ndwk lapja, mégsem akaelhat 
111l'g szava a ~t·rc!Úl'lu~oknál! hanem el óhajt jutui Hlllldl'll 

1uuyyur ott!~uniH'.· bátorítú t•s vigasztaló szava \'an min
rlen magyar sLI\'Ill'z. Ep a ll'rciánusok lelkén kelltovább
sugároZilla a f•.·rvncr·., vszmének. Csak igy ]psz Szent 
Ferenc gondolata m1mL·n magyar ember kmcse, s lesz a 
Magyar Barút a ma magyarJÚnak is csillaga és orvossága. 

:l. Ép c·z a húditó-i·hség teszi a Magyar Barátot a 
magyar tcrciti ri u sol.; /,i,." :aws lu p jává. A tercián us ma
radc·Klalanul mt·gtalillja benne a maga lelki tápláiL•kat. 
-- ezt jl'lzi a ,.l'erenct·s Kiizliiny" mq;maradása az al
eimben, - dc· ugyanakkor apostollá is avatjuk !l'stvé
rcinkel. Nem mctr.1dhat szükL"bb körlinkben cgyetll'a fc
rencc·s irás sem. hanl'm rajtunk mint pillé•reken keresztül 
kl'll to\'úbbjutnia minrkn emberhez. A kiki élet kgma
gasabb fokan az btenbP-merülés lt>lohaszthatatlan e., 
szenvedé·lyl's apo,tuii bul.tlalommal párosul. Ez nPkünk. 
krctánusoknak. azt jl'lenll, hogy min(·l jobban klkesL'
dünk Sze nt Fc•t"<·nc .-\ t_,·únk ,zel!L-nwert, annill JObban kell 
apostuJÚ\"Ú S/.(·gtldi1Üllk júpl•ldában &s szóban, ll·ttbl'n és 
irasban. Ez a szenn·dé·l~· vilitoztatta mPg a lap igenyet 
i·s 1rúnyitja szavunkat núnden emberhez. Hóditaní aka
runk annak a gondolatnak, :unclynl'k tni is szl'rl'lffil'Sl'I 
\'agyunk. ;...un mc.1radhat rnent egy en1ber scm SzPnt Fc~ 
n·nc Atyánk i·ltoll' ,·,mzá-;útól. lgy !Psz a Magyar Barút .t 

ft'n·ncl's esztnl' ko\·t·t t· hazánkban! 
L A :\lagy:tt ];.,rút :1 llt'pi go>1dolat szolgúlatúban áll. 

.\ n·.:lL!y:tr nt·p 1Üi1tl·ttL· ki SZL'nt F('l'L'DC fiait a .. barút 
nl·'.·\·l·l. :\ ~\Ltg\·~ll" B:1r:11 hüsl·ges ahhoz ~t szüvetsq-'hl'/. . 
• tllll'lyl·~ a 11i.tg~·c~r !H'P <.1 :~·rl'I1Cl':-i tvstvérrel ki"~tt)tt . 

. \!ib. n l.tilllll ·' :\I:.c:y«r Barút ni·pi jl'lll'gé·t': Elsií
:,orb~tn abban hit\·a!l;"t~ban: a lwrHarHhús _IL'ITHCt'S lell.-r
J>Ú.-.·_:nri t'!f.ll,;':i;.;,··u:· ·• 1!t.j) ip,·'H./It?th(': 1'<01 .... :.uhru. Lvlkl
p~·~....:/'tnJ Plt.ld"ll: unk .... ·vntht':-:;l·dl'illk han~ja 1 '" túrgy
;~~.ll'. !t rnll·'.'t·:t':-- • .. i!t-1T~link. k.l'JlL';l's (• . ..; gyaJ..:()rlati (•s;
!;ú·;"I.--,ti )k. \ <~Jld ,:·!~~ t·',·t•i,l~. tit~na...:.zkndú . ...;unk ;1 nt··p :tLI
;Lli/Sit~t:<~r.l. ll\ !it , .... :-:il;\·,·tlt·n lllt'g.ivll'nt·sünk. l·:l'ttnu
dunkna:.:.: c<t~-. 1 !H p ...;;, !l'. IH·ll lwL'"'L'S forn1:'1ja. :11. l·.g~·
..... ,_t:rust·.t.:.. :1 .... _... ,, !1\ ...;, g, ;1 lt·1~10!Hiih L':;;.).;. :1 tü·p k;ir, h,•11 

1_gazún ~~~th!l:lt'- lit :1~;1·, .t r:IIH'.t•l ,··s c\ln,·t kik.,qJt'· lltl 

.• Lúatt• . ..,>d~t.!J~-:.. , .. ~~· :--/t•\.1 1 .t \"t t•ll'tl'kig lt·,·:...:.\·.-.;h'Jtl...,,., ~~ 
\':l·lÜ!~k t··...;; d !~t p k. d,_~ !lt"•.'l\",·. :\it•g <t .L!~"l'l'lill';..;: • .:-:. ..... /1"1 ,.;_ 

l:•·k b,'lllltll:',_, '.1_~·: 1\i.li:t a IH.p. Ok b. a tt·n·Jnh·.; 1t·.:
t g\ '">/t 1 11i)h v-..; il\'. .t 1111 klkülll.:.:lh'll talúl,1ak llH'.!.!. ;t/.! a 
;v:~t lt·J:!Ihh . 111h ; · , ,,:ht/ 11l.v k.o~/L'l ~·lllnak. Ez ;.1 IL·i:~~ 
lOklillSÚg ;, l1Ll~',\.lid/,t\:t ht)L!\ ;1 11l'P g,\'t'l"l11 ·kl· ll1Ílldt 

!!Ü~ l r:lll~:Tll'l~ .:-:11·:. llliPrL n!Hd -..ú1h;1 t'!"l'..;;k.t•dik n·lünk. 

fesztelenül megállít s kérdez hogylétünk felől, mint egy 
gyermeket. Szent Ferenc gyermekded egyszerüségének 
iddása ez a bizalom. Ezt a szellemet kell megéreznie írá
'unkban is. Mesterkéletlen, világos és bensoséges legyen 
minden írásunk, s akkor eltalálunk a nép szívéhez! 

5. Továbbá a népi gondolatot szalgáljuk akkor is, 
ha ellessük a nép vallásos életének jellegzetes megnyilvá
nulásait, ha tudatosan ápoljuk a néplélek vallásos érzé
'ctt. Nevezetesen, a kultuszok iránt rendkivül fogékony a 
<éplélek. 

a1 A nép vallásos élményeinek legelemibb megnyilat
kozása a búcsújárás. Szenvedélye a zarándoklás. A nép 
htlenek megmentéseben és ápolasában elsorangú szerepe 
\·an a búcsuJárás megkedveltetésének és szervezésének. 
,\ l'vlagyar Barát erre külon gondol. A búcsújárásról szi
nc-' nponban számol be, képei közölt helyet btztosit a 
jdlq,;~l'les búcsús alakulatoknak, szokásoknak, szimbolu
llloknak, amilyenek a közkedvelt, de jelentőségükben 
mar leszegenyedett hordozható Máriák, a búcsúskereszt 
csókolása, a zászlók meghajtása a szent helyek elött, kü
limusen a kegyhely megerkezésekor a háromszoros kerü
lé·skor, az e!oenekes szerepének méltatása és elismerése, 
a baJos énekek és tmák, a búcsúfia (ahány gyerek, an11yi 
báboJ\·asó), az ünnepélyes fogadtatás és az otthoniak be
ll'kapcsOlódása a menetbe hazaérkezéskor ... Népünk leg
melcgL•bb vallási élményei fakadnak ezeknek az egyszerü 
Jeikcopeknek a nyomán. Ezeket érdemes megfigyemi, ró
luk um, kepl'\ kozolni, írnátknak és énekeiknek helyt ad
n!. l:ll'lathatatlan terület hever itt feldolgozatlanul. Be
iekerülhl'tnénk azoknak a né•vtelen apostoloknak a tábo
raba, aktk nepunk eddtgi szakásainak megteremtöi. Ki 
tudJa, ki szoktatta a népet hozzá az oltárcsókolás mély
tart .. dmú gyakorlatához, a Dicsértessék-köszöntéshez, a 
Jezu.; segits! fohászkodáshoz ... ? Ilyen begyökérzett szo
bs nagyobb gátat emel az istentelen mozgalmaknak, 
mint szaz missztó és lelkigyakorlat. Igazat kell adnunk 
Bálint Sándornak, a népi vallásosság nagy kutatójának, 
aki szennt az emlitett gyakorlatok mélyebben megfogják 
népünk lelkét, mint a htvatalos liturgia bármily szép cse
lekmL"nye. A liturgiában is csak az ragadja meg, amtbe 
bele\itte a lelkét s amiből szive szerinti gyakorlatot te
n·mtett. A Magyar Barát egy pillanatra sem feledkezik 
nwg t·rröl a feladatáról, s legnagyobb dicsöségének tartja 

munká]ának felismerésé•t. 
b) i\lásik megnyilvánulása a kultuszok iránt \'aló 

:ogékonyság, a hittitkok és a s:entek tisztelete. Leg
ti,bbszur pap nélkül tartják ezeket az ájtatosságokat. S 
J>'>zzú. mil~·l·n rossz fogalmazású imákkal és jóváhag~·at-
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lan szö,·cggl'l. A !\!agyar Barát kiadásában már öt ilyen 
kultuszfü,:et (Szcnt Antal, Szcnt Fen'nc. Kis Szent Teri-z, 
Lu1d1 Szüz tiszteletc c's a Szálláskcrcsi's ád\'cnti ájtatos
sága) Jvl<'nt ffil'g s megkpö l>rdekludi'st keltett. Ez is 
je],. a mLgli·,·ö igi·nyn,•i<. A !\!agyar Barát hasúbjain is 
helyt t>ngu'ünk az áJtatosságok ismertc•tesé1Wk és a \'ég
zé-:ü~t L' Yalo buLditasnak. ~ll, tcrenccsek. teremtettük 
ffil'g a jL'IL'n (s a mult legelterjedtebb ájtatosságait: a 
betll'h,·mc•t. a k1s Ji·zus. a szen\'cdö Krisztw; számtalan 
titkának. ,Jc•,cus nen·. a SZl'nt Család i•s a Szcnt Szüz ki
\'áltsagainak, küloniisen a szeplötclcn fogantatás tisztl'
letc·t. Ü'Lll1k erzeké\'l•] éS gyengéd áhitatá\'a] kell to
\'ábbfoJytatnunk ezt a munkát. Szincsebbé, melegebbé, 
foghatóbbú, SZL'm]l-Jl•ksebbe tehetjük \'C]c nepünk \'allÚ
SOS elctet. :t.hhcz külónben is csak mi értünk igazún. 
IsmerJük fc-l hl\·atasunkat ezen a téren is! 

5. Természetesen. a lelki élet mindennapi kenyeret 
is szegjuk kcd\·es uh·asóinknak. Ennek szenteiünk a lcg
tobb h,·Jyc>t. Az 1mént emlitett törck\'es is csak a lelki 
élet igi·nyc•mek a kll'!égitése után kó\'etkczhet s a lelki 
ne\·eles 1rúnyaba szól bek. Az ünnepek titkának mélta
tása. a n·ntbzcrc·s IL-li<1 élet, a \'allásos élet gyakorlati be
mutatása. nLtg~· vallást mozgalmantk ismertetése. az Akció 
Katohka cl'li<JtÜzl·senek eiméleti és gyakorlati feldolgo
zása. az c•lharapozott hibcik i•s bünök irtasa stb., mind 
ennc•k a munkanak a kürebe tartozik. 

Fubb \'onala1ban ebbe az öt pontba foglaltam a 
l\lagyar Barút eln·it. Nem akarom ezzel a többi tárgya! 
k1zánu. cs<.1k ezt a néhányat különüsen hangsulyozom. 
Külunus,·n a ni·p1 gondolat terén szerelnem a ;\!agyar Ba
rát munbJát igenybe \'enni. :\!ár ezért is érdemes \'olt 
cimet es kuntust \'á]1oztatnunk. 

• • • 
Ezek a szempontok határozzák meg a :\!agyar Barát 

iróg<üda pi nak ir3n\'eh-eit is. Szándékosan használom az 
.. irógard~" szót. A~ alkalmi iróknak u. i. ugysl·m szab
hatuk 11 3n~·t. azok rc·ndsZL"l int 1duszerü kérdc•sekct dol
goznak fel. Az írógárdanak azonban é·rdeml'S tudnia, mi
ben dolgozzi·k. Ebbe a gárdába számítom mir.dc·n rend
társamat i·s a n·ndc·n ki\·Jl jek•ntkl·zii munkatársakilt. 
Az irógéuda munkaJÚt nem az egyéni tetszi•s és \'álaszt:i:; 
lrúnylt.Ja, ham·m c·gyseges ter\'bc illeszkedik bele mm
dl'n irotest\'01'. Vannak ugyanis témák, amclyckrül fel
~zólitás ni-Ikül sc·nk1 scm ir, holott a lapnak kl'll róla ne
han~· szót szólnia. Itt \'an mindjárt az ünnepl·k mi·lta
túsa. Pl. karácsonvra azi-rt nem ir senki S•·'ll mcrt ab
ban a hisn·mbcn '\'an, hogy ilyen cikk b(),.,.~ fut be a 
>ZerkL"sztiJs(•gbe. Az ilyen cikkek termi·szetszcrü!cg kii\'1'
ll'lik a fl'lki·rést. És számtalan más fontos, dc nl'm i·nll•
hs kl·rdi·s kerü:h,·tne itt szóba, amelyról magától senki 
'L·m irna. m1·rt nem látja időszerűnek a gondulalot s igy 
Jll'm is ragad Ja me• g az író lelkét. Az egyi· ni iitlc·ll'kbiil 
csak ll'r\'Szerütlen és hiányos munka születhet meg. Ezen 
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van hivatva seg1teni az egységes munkaterv. Persze, ez 
nem jelenti az önálló elgondolások kiküszöbölését, ha
nem a különben elkallódó kérdések mentése akar lenni 
s az alaposabb sajtóapostolkodásra szeretne vezetni. 

l\lásik kérésem a dolgozat rövidsége. A Magyar Barát 
alakja jó\'al kisebb a Ferences Közlönyénél. Tehát elev<' 
tiltakozik az elnyujtot! cikkek ellen. Különben is veszít 
elevcnségéböl a lap, ha hosszu cikkek nyúlnak el benne. 
Az írásra is áll, amit a szentbeszédre már mindannyian 
\'allunk: rövid &s velős legyen, kevés szávai sokat 
mondJon. Az emberek sokkal idegesebbek az olvasás
nál, mint a beszédhallgatásnáL A hosszu cikkeket alig 
ni•hány ember olvassa, a rö\'ideket ellenben csaknem 
mindenki. 

Ezt azonban csak ugy sikerül megvalósítanunk, hogy 
l1l'm markolunk nagy kl-rdésbe, hanem beérjük egy, és 
pedig 1·es:lctkérdéssel. Folyóirataink cikkeinek nagy ba
ja. hogy últalúnosságban mozognak s a gyakorlat számra 
,,,'mmit spm mondanuk. A Magyar Barát nem akar sza
\'akat csépelni, hanem kis kérdésben szereine világos tá
ji·koztatást nyujtani. 

Az <'gysi·g s munka elemi kelléke az íróban az !rói 
alá:ut. Azzal a tudattal \'esszük kezünkbe a tollat, hogy 
a szószi·k munkáját egészitjük ki vele. Valahogy ennek 
az áhita:os ,.,s alázatos tudatnak kell átJárnia az írásmü
n·t is. Az írásmü felhasználása azonban teljesen a szer
kesztö dolga. Sokat ront a lap tartalmi összhangján a nó
gatúsro i·s fen:: c ;.:etozesrc betett cikk. A cikk elmaradása 
különbc·n scm jelenti a dolgozat lebecsülését. Az lsten 
!útja, mit áll ki a szerkesztö, mig mindenkinek a kíván
ságát kil'li·giti és az író munkáját a cikk szép elhelyezé
se\·el honorálja. Segítsük a lap tökéletesebb szerkesztését 
az iról alázat erényé\'el. 

Vi,gül azt kérem írótest\·éreimtöl. hogy sohase té
''0sszi-k szem eliil a l\!agy3r Barát olvasótáborát. Java az 
c·gyszerü ni·p g~·,•rmekL•. Tehát csak cgyszerü, ·világos és 
me!Pg cikk<·knek \'an kelctjc. A ,.magasan", vagyis ho
mályosan i·s za\'artan megirt dolgozat még a tanultabb 
cmbenwk is csak té\'cdésbi>l kerül a szeme elé. A csupán 
tizeknC"k szánt l'lmélkcdé·sc•knek a Magyar Barát nem 
biztosithat mindig h<!lyet (•s drága papirost. 

• • • 
Ebbc•n a ni·hány el\·bcn látom a Magyar Barát kül

detésének sikc·rét. Lehet, hogy egyéni áldozatot követel 
c:gyesekti>l a tl'l'\'SZL'l'Ü munka, de érdemes dolgozni ol
vasótest\'éreink lelki l1l'\'elése (•s müvelése érdekében. A 
!\!agyar Barát szerki'Sztiije nem egy ember, hanem az író 
és az ol\'asú együttdolgozik a szerkesztÖ\'cl a közös cél
ért: Szent F<•renc Atyánk szc•llemi•nek terjedéséért, s igy 
a gazdagabb c\'angi•liumi élet gyözelméért! 

t:jdonság! UJdonsác! 

P. Trefán Leonárd 

A Ml FALUNK 
címen állít emléket 

szülöföhlji•nt>k, :'llikházának, s benne a szc'kely magyarság 
Ielkivilágának. A "''kt'IY falu lelke szólal meg benne: a 
napsugárral indul gyözt~l('mrc a természeten, a szántáson, 
Somo.ió hiti•vel Vt'SZi a székei~· keresztet, az f:Iet Kenyerének 
titka járja át az aralúünnt•pst•get, a falusi ember teli öröme, 
Tamás bát·si i·lt'lböh·st'st"ge t'g~·-egy szál ebből a h'lek-cso
korbúl. A kriszlusi öriiksi•g 11<'\'Cii beli• az t>rőt, Szent Fe
ren<· szellt'mt• a vidámságot, Kriszlus Szive a szeretetet. llogy 
aztán Jt•zus hágilián l't'lft'li• haza találjunk, az erköksi élet 
nag~· t'lvt•i i•s eszmi•nyki•pei villannak fel a könyv befejező 
rt·szt:bl'n. - ,\ mag~·ar barát ünnt'peli a rt'ábízott drága kin
l'St•t, a ni'IIl't t•bbt•n kiilt'lbt>n. A m·ph•lt>k lökdett's ismereté
\'t•l l·s g~·t·ngt·d szert•tf"h'\'t•l írta mt"g mindt'n sorát Leonárd 
al~· a. Tt•stamt>ntomul akar ja hag~·ni lt>gÍZt'St'bb gondolatait, 
t'sokorba kiilni a ni·ph·h·k kt'rtjt'!lt'k Jrgillatosabb vlrágalt. 
Hár<·sak mt•gi•rtt'nők sza\·át, s lt>lkiinkbe másolnánk a nép 
!tZerl'teti•t o o • ! 1 

(A kim~·\'l•t mt•gr.•ndt'lh.•ted Kolozsvárott, Bathory-u, 7. 
-.ám alall, 3.- pengő(•rt). 



t'lf\ GY f\R. Bf\R.Á ·r 
lrta : Ervin Gábor dr . 

. ,.Miért épJ?en téged? Miért éppen téged követ az 
egesz :'!lág, mmtha mindenki csak téged kívánna látni, 
haliam ~ neked akar.na engedelmeskedni? Hiszen te nem 
vag:\:' sz~p em~er, szarobavehető tanultságact nincsen, ne
m:sl. szarmazassa~ sem dicsekedhetel, honnan van hát 
meg1s, hogy az egesz világ utánad bomlik?" Ezt kérdezte 
Massl.'o testvér Ferenctől, a Szeráfi Patriárkától. Én is 
ezt szerelném k&rdezni a Magyar BaráttóL Miért a fe
rences barát a magyar nép kedves embere bizalmasa 
meghittje, inkább. mint mások, akik talán 'tudósabbak' 
szebbek, előkelőbbek? ' 

Szent Ferenc nagyon alázatosan válaszolt Isten ki
fürkészhetetlen útjaira hivatkozott. A feren'ces atyák 
sem árulják el népszerüségük, történeti hatásuk titkát. 
Legyen szabad hát a kérdésre nekünk magunknak meg
felelnünk, amennyire már éppen tudunk. 

A Magyar Barát titka végtelen egyszeríísége. Meg
tartja a költő tanácsát: , Egyszerűek !egvünk, mint az 
orszá"út, Hogy mindenkihez elm<>hessünk .. " A világ mi
lyen hihetetlenül nagyképü és hazug. Nagvk<'püségét és 
hazugságát clnevezi "reklámnak," .. propagandának." De 
szarniazza az egyszcrü é, igazmondó eml:>~'rt. Aki nem 
mond cifra és üres szavakat, hanem mindenkor őszinte 
és természetes. 

A Magyar Barát titka igénytele!J.<éqe - az anya
giakban. XIII. Leó pápa, aki a szegé>nység<'rt oly sokat 
tett, a ferences szellem szociális erei&! rendkívül nagyra 
becsülte. Az élet most mindenkit rákényszerít bizonvos 
fokú szerénységre és igénytc>lc>nségre, de a Barát nem 
kényszerből, hanem szc>retetből igénvtelen. Hiába. a sze
gény csak a szegényhez tud igazán b;zalmas l<>nni. A 
magyar nép mindíg látta. hogy az ö Barátiai épp oly sze
gények, mint ő: ezért is szívébe zárta öket. 

A Magyar Barát titka híisége. Vannak nádszál-em-

berek, akikben nem szabad bíznunk. Ha rájuk támasz
k~dunk, elbukunk. Szavuk, mint a lépvessző maguk 
mmt a tarka légyölő galócot. A Magyar Barátban bíz~ 
h~ tunk .. A Magy~r Barát J?indíg hüséges volt az Egy
hazhoz 1~: ~ Ha~ahoz IS. Jo és rossz napokban. Tudjuk, 
hogy a tor.ok hodoltság alatt az egész Alföld lelkipitsz
ton gond]at eg:res-egyedül. az a néhány Magyar Barát 
Viselte. Ahol k1 kellett allni, ahol a veszedelemmel 
szembe kellett nézni, Buda ostrománál vagy szegedi el
lenforradalomnál, mindíg ott volt a Magyar Barát. 

A 1\'fagyar Barát titka józansága. Ismeri övéit. Nem 
rak a vallukra nagyobb terhet, mint amit el lehet bírni. 
Nem. vár tőlük cs_oda-dolgokat: csak becsületet, Isten fé
lelmet, a felebarat szeretetét. A sok me!lékest nem ke
resi, a. lényegből nem enged. Nem felejti Szent János 
mtelmet: ha a szeretet megvan, minden megvan. 

A Magyar Barát titka meleg szíve. Ez a meleg szív 
teremtette meg, vagy legalább is tökéletesítette a kor
szerü szegénygondozást. Ez érti meg olyan jól a népi 
szokásokat, népi ájtatosságokat. Ez vonz akkora töme
geket a búcsújáróhelyre, ez állít keresztúti stációkat ez 
teszi a ferences templomokat oly bensőséges áhit~tos 
levegőjüvé. ' 

A Magyar Barátra szüksége van a magyar életnek. 
Hallani akarjuk hangját. Vagy legalább is olvasni üze
netét. Kell nekünk az ö vigasztalása. Ö vigasztalt, mikor 
két pogány közt egy hazáért küzdöttünk: vigasztal jon 
ma is. Ö tanított minket, hogy meg ne fertözzön az eret
nekség: tanítson ma is, mert ma is sok a~ igazság el
lensége. Ö adott eröt Hunyadi Jánosnak imádságával: 
imádkozzék értünk most is. 

A Magyar Barát kopog a magyar családok ajtaján: 
fogadjuk szeretettel! 

Diadalmas új Greccio : 
A pécsi ferencesek betlehemje. 

A világtörténelem egyik legföls~ge
sebb jelenete játszódott Ie a grecciói 
barlangban 1223 karácsonyán. A "ép
séges RiE-ti \'ü:g:v szé:l·n. Velita .Júnos 
grecciói \'árúr bnrlangj~lbnn ké:--zíttetett 
Szent Ferenc Atvúnk szénát. ükröt. c~a
t'Sit, jú:..zult. hog'y .. úgy iga:~:·lb~tn". a !rg
elkép7elhetőbb ml>don megünnepelhe>''<' 
karácsonyt. Az éjt~zakni SZC'ntmi!'e alatt 
Francesco. a szerpap lelké-n m"gnc\·cz
hetetlen boldo~súg hullúmzott \"égig. 
Föloh·nsta az e\·angl•liHmnt és kimond
hatatlan é>des:-;l•ggf'l bC'sú•lt a jú.;;zo,ban 
született "eg<·ny KirillyróL A lclkesedt;s 
llmgja szivbiil->'zívbe kapott. A kiir
n~·é>krcll ü:-oszcscrC'glett hat:1lmas tömf'g 
diadalmas l•nrkeit tlZ erdíll.:;: és sziklúk 
\'isszhangoZ\'a to\·ábhítottúk a l)l;ke új
szülött Kirúlyún<~k lúb:"thoz. 

Ekkor gyulladt l<i GrctTióban a betle
hemes gondolat fákl,·úja ... 

Ferene Atvúnk gonrlolnta. a szf'ntsi'ges 
éjts?.nkúnak· il~·en fli}..;(gPs, il.ven t;lt.'•nk 
á.télésf' felf'j1hetctlen h;Jtúst gyakorolt n 
körn~·l·k nl•pt"•rc. A szf'nt ferend gnndnlat 
kifogyhatatlan motivum-gazdag::-;{lgnt 
szolgáltalott a kiin'tkezö szitzadok mü
vészcinck i•s kiiltüinf'k C'g:0szC'n a ma is 
divatos .. BC'tlehf'm-júrúsig" A grC'cdúi 
éjtszaka utún a nenn rohamos tcried(·
sével a betlehemes gonelolat is meghórli
tolt a a vilúgot. 

Ma Pc'rset t új Betlehem, új Grecrió 

P. Tátray Gyula, O. F. M. 

hirdet i. hogy a szentferPnci gondolat ott 
izzik még a dolgos-kezü, imáslelkű fe
rencesek szivében. 

A szeniséges éj varázsa 

vúrta, hi\'la az éjféli szenimisére a fe
rcaccs temvlom luveit. A belcvo csoda!-

koz\·a idl meg. Kiirülnéz. T<'n,·leg a 
mC"!..!~znknt t trtnplnn1bnn \'an!?? V<1_gy 
tnlún k[q>rúznt ját'lik Vt'le? Va!l.v ka-

-------------------------------

rácsony áhitatával átitatott lelke a tör
ténelmen keresztül kétezeréves távol
ságba néz? Vagy az ég szakadt le? 

Hol van a főoltár? Helyén a szen
télyben a maga páratlan \'3lóságában 
jelent meg a szents<'gcs éjtszaka fönsé
ges \')ompája! Az egész templom betle
hemi szentéllyé ,·áltozott! Mindannyi
unk szívében karácsony hangulata íz
zik ... 

Haoánkban egés:en páratlanHl álló, 
termés.:etes naqyságban megjelenö, ke
leti s:inqa:daságba öltö:ött betlehemi 
sooborcsoporto:at nuíígö:i le a lelkiin
ket. 

A legalltbb 20 m magas föoltárból nem 
látunk semmit. Hel,·d,en hat<1lm:1s szik
lák mcrC'cinnk az ég felé. Az e.g~·ik völgy 
ölCben BrHehrm vúruskúnak húz~i \"ilá
gít<lnak. A szikl<ik ragvogó égi fé'"l\'ben 
csillogn;lk. l\1ég most sem é-rtem hr-gyan 
cipelték ide a hatalmas sziklatömböket? 

A dhdalm:1s mPnnYei fénvbf'n hin
diiklö tágas barlong leköti a· lelkemet. 
S7C"C:(•n:vcs .iá.."zolh:-m szendercg :11. istPnl 
Kisded. Ajka ~desen mosolyog: hi
s?.rn n bm·h1ng fölött rng~·ogú <lngvalok. 
tüzes lelkek énekelnek neki Glr\riút' A 
júszol mellett csodálntos úhitattnl tr'rdel 
a Szent Szüz. Alakján az istennn:~:nság 
öntudata mellett az .. Ancilla Domi"li .. -
nek m~l~· alázatossága ömlik cl. A ik :'t
ról sza\'akat. suttogó 'zavakat \'élünk 
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lwllani: G'·erm<'kcm: l\Ieg,·á!túm: Szc'nt 
.Tózspf ~~ rfwgas kitüntetett:-(·~ húl;is hú
dolat;.h·al btH'lll in1úra a júsznlböle:o:ö 
l'lütt. Az Istengyermek gagyogt·, ajkai 
neki fogjúk mondani: At~·úm: 

A barlang előtt nc'ma fdelemtiil me<:
Í!:!L;zett c~odúl~\.OZt·, L•s in1úra roskadó 
;;ft=--ztorok h<.Jc:i<'ln~\1.::: a mC"nn\d Gyer
mekne'\.. Komol:'o·. a pll.-=ztú~' yiharos ~jt
szakflin e:.:ilben. SZt.'lbPn-tt:•ttx•n zne~C'd
zett kE'Inl·nY férfi:1j..;: \'b=zik an.~:-··.ll 1'7Ó1úl 
l.;:itli?f':-o:<'ci"ti :o:;zÍ\'ilket a G.Ycnnekh:irú!Y
nak. E.g~·ik :->l'ffi jön ürP."' l.;:l•zzcl. f.r7i:-;. 
hm!Y n ~7c,·etrtbf'n izz{) ll·ll'~\. nen1 1:,rh:1' 
i.it·C.s kC7lf'l. E!!\'('~f'k h:Jta~rn;.~...: :-'zll;ilfür
t0t. banánt. da1nl~·úl. g:~.:ün~·i.,rü n:n·an
(',:o;ok:lt :-<.7orom:!a~n:lk. Ecy mú:-:il\. Pril:-: 
ft.'rfi\·;'lllún ]C'l.!:.:::c<l\"(':"'C'hb · h:rk:1 i:•t \·i:-:z~ 
:1 l<l:'~nl Kirúh:,i l'll·. 1:-:.nl~·t 1n:.'1..:::k pg\·
:O:Zl~rü p~\:o:.ztortiiinkú.i:'m:.:;;: h:tn!:!iún 111\1-
?'t:.:.fl!.ia ~ziv(•npk :t~L\t4·,dal;":t :1z bten
:.!'.l'l"nlf''..;.nr>k. 

· Ó. ]pg(,de•Pbb <·i .. 
Kilri~..::kilrül t•rlr>..:: ki:-: h:trikúi;;: :-:.i~lllllnak 

az l:-:1Pn Rflr:'Jn~·kil.iún:1k jfi:o"zo1:l 1-::llrt\ A 
b:Jrlan~~io.;t;"lll,·lhan ('!:!\" i:ímbor c:o"::c..::i l·..: 
t>í!Y ~:,r~;J t(·hl·n mPh n.:.:("~ i a .:-J.Pgén~·p:;;: 
,.gi Kirúl~·flt ... 

1\-findnl ..,:· .hr~r <;;,.!,"JUII..;riohrrH.' !'\find
,·oHik n mii1·és:C't rl'tflf'h.: 1 ·.' Szinte {•rcz
zÍik: f\'li'lri;fn·t Jnr>cmn7r1uln;.l.::~ 

A 7 .. úf(ll;"1.::ig mf'gfilltö+t tr-mn~on1han 

pjfP1"~·•i'.· hn''\" (•7"r"..::q/""'11(tC'r~'~t: f,., . .,•n
kon rl'ihöril':!nP'..c :11 :h!Yúk.- PlfC'lrritii~.::. 
h,.,.. .. ,. :1;.- ,·.~ •• + h···i~•.i', ·:1· ... ;.,;.,~l(: rrnhm·f'i 
\""~P\":.,~.-. '-Tr .. ~ ~ bC'nr~v't"'l: '!·(l~.··p::-:. 
l-i~:-:.7"lk'1 r·.::n(~=-~1:t!n.,. , .... ,.:1-,.:::'th·~n {t'l•ln:;;: 
.-\ ('~nnfi 7i".N•!1'•'•..::(' };;:j)r(llj\lp} hPnYlii•ll\P~. 
'F'...: .,",:·.::or fP'i'1•l:! :1z nn'nn:J a k:n·-'l'lt"fl'l\' 
lp1k/•\"•·1 h··~d'l(>m ~7Pl 1 nm{•\·Pl ;'.t :1 do1• 
rt11')(•r'n'lV·l! <tiK(.n .~:lh·~ nnm h·1,lnf~ 
:r•':.·p.::Prlt··~~~"l ;.-Ú0 fp; :1 ~::trbl~·n:, .. :.-, .. > 
K•·i..:·1J.,· .1/·-JI,..; s-iilr•r,•tt iir~···lF1··· - ..• ,J· 

FP~~iirr1ii1 :t hf'~l"hnn1i t'·it..:7·1>:, f;!''-

t!i"ln\'1'1 :\T:nrlr-n "7~'~,...,."l:'J!'h··.., k··,·:'w :()'1\' 

boldr•!! . .::Úo:!:'.n;~'-\: iiriimkil"ln~·í'i r:t~·~·r·t:!'l:ti' 

\"i7krrf'~ztrr í•.i mt"l!'lrprti•srk 
\':tr1él~ p0r1ig 1nt'-!:! rúnk. .T:"Jkoh <"~ill:t
" : ...... '.· .,. ' .• (>, ,., ; f,.: ~·:·t n."·.,;<' ,·; i 1 :'t' r.::"'' l.·,'.·.'~ 

h r :;>r •' t P,('~ \PhnmlW. :\ !.-•)'} o'l~!j.:~ .'11]1'1 

.~hl.i:i·.it e:::!t"·:o:z0n ú.i ~znbnrc~o!"•r1n:t;,1 
'.' :11 tot~ il fp ~. 

.-\ ~·n·nf ~·,1í7 :t i:í·qn\hr'Jl m:·,r i-l'l•h(• 
\'f'.:'! i r,.,.,.,,.rt <.-;., Az T--=•"nf~\·cu·""'"'·· •'·d"'-
;,n\'i:t i'.~l·l)i.~ •;"n·i:1 \'ilfu!nt ;'JtCi'.··F, \;;-!r
i~·:• ,·ri r•::: ;,:.: ;,·,r-.:r'lif ll hr')dn1r', 1"1rl 0 :,,1\'ll\\. 

;1 n:~•1'.::r-l"ti hi)lrt:l'lk f~"~h-., ~;o,.,m/·hPn a 
,.,'.utPlPt"'lc.:/~ é1rrnht~ r;J[I'\'f\1!. cif' c"•dP~ 
mn(;r,1\'!!ll ~,.p,·mr>i·::tn· fr•rH :•?1 .. A.7 T~

tPn~lnvél :d:t~•i:'m ~1. (.g f·~ fillri Kit·:'tlv
nöit•nrk l1r•ldr1•' i'•n'urlnta fimHk f'l ~·/{•nt 
. J(q.;:pf m:'n· (111/1. knmnlv f/•rfi ;!;·1ki;"m 
,·.r,..7zu;.· ., gonrl.\·i:;.;dö atya mP~e_g ~z:Prc
tetét. 
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A húrom napkeleti király minden kép
zelet ct f<•lülhaladó "zines keleti pom
púban. hatalmas ;;isércttel jelenik meg. 
Alakiukon a ec·lhoze'res önfeledt l'S mé
gis kornoly boldogsúga. A szobr~·tsz\'éosü 
remekei! Az eg~· ik. a legtekintél~·esebb 
ö<z kirú!~· tácll'in•. biborpúrnán nyujtja 
aranvkurunú ját a \"ilúgminctenség gyer
nwl<kc' ktt Kir;.•lyúnak. A kirúlyol< mú
>oclikn ardm húdolú úhitatta\ tömjént 
nvtlit az l·~ l;S fiild ürök Istenl•nek. A 
h~1nl1aciik nlL•ltt·,~úglplj(•sen C'lPfúntcsont
~zclerH'l'bl'n hoz1.:t n1irrha-ajúndékút a 
\"ilúg l\'lL~g,·últújilnak 

Sziru·~ kci(~ti ruh:'tldKt ültüzött lilnd
Z:-OÚs kir:'th·i te:'türök (•:-: a kí~l;rö szolga
hact ,·;,d:n11enn,·i t;,:~j.t húdolatt~11 tcldnt 
ll \"il~'t.~ .. Vilú~{lssúga· .. f('h.;. 

Odc·bb !Pmilatcstii Plefúnt id! félmi·
h•rt'"' ::~gyaraki;;:al. H:'ttún <1 Jl(HTIPÚF=:ul 
di.:-zítl'1t tn'mu:-ban (•rkezhP!~.:tt valmnC'-
1,\·ik l<.irúly. Egy szolga a ho~szún~·akú 
h;Jmha pupo>te\·c kötPil'Í tartja. 

:\linrlC'z C:•ktn:l~."~úgban~!! 
:\Iiknr rnflr C'u.l·sz:cn kig"önyörkiidti.ik 

rn:1gunkut felötlik lt.1künkhf'n a nag,\· 
J.-l·niiljC'l: 

! ~lll k(>szült mindcz'.' 

A jó JstPn oltári·pitö mü\'észri 

~~ pt•c:-oi rendhúz in1<'l~lelkü asztalo:-:tc:-t
,·l·rf'i csin[lltÚl< a CF=Odát. A pécsi hí\'ek 
('loti Hl'ffi isnlL'l'l'! lC'nf'k iik. A barok
!~'!.un.'•szet tükl•l!'lt>~ ~:zn}dsmerPtl•\'el ök 
oltil?trth'•k új JhllllJl:·tba. ar;,myr~:g:~·ogús

ba péc:-:i tcmplLli1Hm:<.~tt. An1íg a lelki-

p;"t:-=.zt:,r:;;:udU •' ~a,.:: ri.<ttedrúröl, szó!-'zék
J :.: ···nu.n L:-0 n1i!"~ziúsúton hintik az 
iiriii< i~ct. - a ;6 ~?n.rzctf'"-1<·~f\·érck \·é
...ci\·(·l-furó\·ai. kLi.lapútT:o"al-g~·aluval. 
, •·scttl·l dolguznak: hasunlú~<.t·pen a lel
.:;.>kt·rt! 

:\Iunkújuk pr-t.'·di1<.údb! 
Aki C'.~~·l'tkn eg~·:-0zer is mP~fordult a 

11l•(·~i f(·renL'eH~k i1úzi <•it(,rnlíihPl\'(··ben. 
;.:.!l.·:-Oz Llr·tre ."z/,Jú ben,·omtt:-Ool;;::<.al· túvo-
zik nnnt·t. · 

A j!Yalup:ICink mPII<-tt fPhi·r kiip<'n~·
hrn (':-OendP~ !'ZPrzPtC'sC'k dol{.!nznak. Itt 2-l 
k:n·útos arann_\·;d l':o:ndú . ...:i\"C'h'·~·ü barokk 
•-itúrkcrPtet :11 :tn_\·ozn:•;< Amott holo~
'l;li l;;:r(··~·l\·al :-:1''·1·:·•·1 :.~::J.PI. :t Jl\Pql·rkl·z. 
.\ ~z,nn~zt·doF= glJih;'tzh.m duhi;riic; a J:!Va
lu,gtp. zú.~ n .. f:dzo;,· .... (-.h•.:-Pn sü\'Ü n 
f\irl· ... z~t'•p. A F=zohrc't:•1:"r''ITihf'n f'7.L")l'
al~Jkú v(·::i'•;-i: fol (J!.,!'la:~ f11r:!C' kC'zC'l.:;hC'n. 

EzC'lu•t az im{tr];..::t1Zf.l ITIÍI\'t·~tf'kf't l<.lild
te m:'•r l•\"(•kl;t>l <'1iíbil P. SdH·Jtt'' Pcí1. 
O. F. ,'\1 .. t:trfnm;'t•lv!ií~liil< a1~·a Itúlifl.h:t. 
a c~orl.ús oln~7 bcth•ht'!TI0k tanulm{:nyo
zúF=ftra. 

EnnPk a t:;nnlm:'tn\'t.Jtna;.;: ,·.~ hns~?.ú: 

ti1hh. mint C't:!:\" {•:t im:'tri:-:o7,·l munkfmak 
en .. •dml·n:'<o·C' a p\· (' ... l ;-::lr:"H".:nn~·i c-~oda . 

41.000 kl: raan~·a~: ~3.000 munkaóra 

ulatt l<erült mPgmunk:\1:\•rn nz elmult 

évben a betlehemi munkávai kapcso
latban. Csak a •zobrokhuz szükséges 
nyár-, fűz- és húr:;;;fa-riinköket kL;t va
gon >zúllitotta a Dráva-partról Pécsre. 

A gyönyörű ~zohrol<. C:•rtl•kl·t nagyban 
<·meli az. hogy mindPn szobor. még az 
összctPttcbbek b -- mint a zsámolyon 
iill~ Múria iHt•bL·n az IstengyermekkeL 
a l-i:oronájút biborpúrnún l<.ét kezével 
tartú kir:'tly. a nyalütban hatalmas bir-· 
lütt dpelü púsztor - emwtlen rönkhéil 
I'CIUlUJk ki.fntCI!Jl'U, A kl•tn1l~teres •. ele
fúntbebit"" tiibh. mint két hónapig fa
ragtúk C'I!Y 15 1núzsús rönkből ... trde
kessé~e. hogy bd~Pjl;t - Inint a többi 
szoborl·t is -- u ~zúllítús könnvl•bbsé
~e kerlvl•(;rt J;.;i:'zedtl·k: gyomrflb~i húrom 
Pmbcr nyugodt ]Ú'n~·elemmel belefér. 

A \·illnm·nöre berendezett fe•ték
iir!iigép 16 n·apig 10 órút dolgozott na
pnnk<,nt. hog~· a tiihb mint ~OOO P t'r
t<,kü sziik~ég<'S fp•ti'kanyagot feldolgoz
za. Felhnsználtal;.; kl•t n1úz~a enyvet. 
tilhh mú?.!"a holnanai l;;:n;t:"it. ROO n1 7.l'cík
,·úszn,,t a •ziklák l'S háttí•r plasztikus 
kiképzé>ehez. E!!Y ember két hi'tig tisz
tt•gatta n 12 z":\k mohút. mt'll~·p\ 60 m' 
t<'riiletet kPil beteri•eni. 

Az eddig clki'<ziilt f,5 l'lctnagv>:lgú 
:-;zohor ~za\·ak nC>lkiil is han!:!f'san brF=zl·1 
a fercnep' \":Ílla\]<OZÚ •zerPtPt diadn\fl
t"Ól. !v'Iert c·~{·:.;zC'n 1,-..nnPszPte~. hogy mé.l! 
a húzi muni<.;l n11'llt•1t is c'wiási an,·ac,i 
úldozntba kt"rltlt az egész orsz:'tch~ln prí
raflanul :Hl{l filn~t;~Ps n1Ü all;.;otál'a. A 
pt•t"si rPndhúz nl'l\1 bírja C') ('Zt a terhet. 
J)p a hizó Szpnt Fr·n·nc bizakodó ri:li 
hi~~:;, hr:u.v n:l!.!\"nn "'Clkan lf>.;:znC'k. al<:.n.:: 
(··rtt'·kC'lik ·,; púr;Jtl:m 111\l'lkút t;.,. ~if'tni 
foe.nak. hm.!v ;,t? i'1 ;Hi.nmún,·uk i..::: c1tt k
}H':"'~cn " D{·~;;:~ Kir:'d~·ún:tk .i:'t.,.znb mei-
1Ptt ... A n;'J...:/~r·rn:.- ~•·rn n1L"lltC'l<. ürl'.' 
kl·l'l't'l ;~ .1;''/lt<-:::·liw 1: ••• 

Pl•e:o: \'(Irt• . ..: katnl;~;:t.: 1i'~nl''~t·i nH hnl
lúnl• ;.-nak :t h . .:::"' l ~;;:tirnl ... F~{·~.oz R·l
r:~nv:'Jl-,c'll :-l'i!1 4 1' lJ,·,l·.:l·l".tii"ll."f.~t·l.:: l0nil{ f'l 
:1 ko.1rtle~,,n,· ut.-mi n:n.",~·h:m a ff'lnnlo
mnt ..\ tw1l"h"lll"" 01PZL'~"~1 1 1n h'l''t·n:-:·ti 
,.,,,r1~·~~l.·n7{1 :'thí1;,ct··] •·:"lr>Jll~{·1:k :1 fnrcn
t'l":O: tP~t,·/.,."1, rn1:\·,··-1'·'1t.,llC'~\ c·..::pci(d:H. 

A t•(;ncl:"l1:t1n.::~Jn f!n"•n mt1'lk:-a nv'"""4·,_ 
~Zf'fi>nrk ·~r·!. fl\"'li'l 1ninrhnn,·ionk lrl~t· 
a 1itP1..:·,·~tf\.;: h•·!1·•lv••ni ,··i•..:;···'..-:'Jh,n kö
i'•··nk lépcl J .. fpnf!\"r•rPv<; ~-,iq· fn.lr'• \':"Pl
d· ,,·n! ... 'F'...: :·? l .. ; Cn'!'1l1t•'.:: nv•llPft :lZ 
,.~··t \·ihc,r[!l•;Pl t'~('l"'~'·r d1 )P~1.::íin'k ff'l
frj .. ..:iil !== Pl;'lt a ~·:· --:'!t'..:"n'· titk-'than 
lllP~I"f'l11"•'Í) ~\'Pl'!ll~'k Hlt'!!f:J'lll]llll).;: (' jfl-
" l' r• l ,.,, '~ 1 . ! 1 ,·~ i • · : 1 i \ • ·i i 1 ""' i . . . 

Tgaz:-ttnl.:: \':lll. ~rP<·cicl..:: ~c·:~.;:Ü. ft"'rPncc>:-
1, •r:"Jfn'·' K 1'•.:·,=~...:pf,.~, hnflPhPnlPk·...,t! Kt"•
F=7Ít~btr-k ;, .l:,··, ~J-l."·fr:"lk;lt, mol,.,,,,,.," f1t 
mi ~:tr!~ ... .,,. F=!:'tl'r.\"~llni 1\f>!ll '"rl.", lf·l~··r>k 
ff'll'•nhr!iink :•Z c'·rti 111'1'!:1:-:nl,.:-ln! T~~·.
m:tid rqhd .. ··vl'·iqq;;;: l··~~.·p l'l'""'·•nul a 
c·-··cl-'1~:1~:,~ :~n'('l';/d ~··it-..'/;tk:t Fr:t~h'C' . .:cr'l
~úno.t~;;: ~ZÍ\'0\·c-l n1uz:--ikitlni! 



KRISZTUS KÖZELÉBEN 
Irte: P. Roznik Rajnér, O. F. M. 

VI. ,.Boldogok a tbztasz!viiek, mert ök meg fogják látni 
az Istent" (Máté 5. 8.) 

A hatodik pa;,ancs .öszefüggése a boldogság h~todik 
forrásával az elso tekmtetre kiviláglik. Magyarázatra 
nem szorul. . 

Az erös ösztön. 
A .. P~rancs, me ly egyben természettörvény is. mar

kán.s rov·~~ég!!'~l és ki.v~.telt ne-m türö krménysé"ge! meg
tJlt!a a hazassagon k1vul a nemi ösztönök turlatos élve
zetet. Oly szigorú ez a parancs, hogy mPg csekélv mér
:ékű s.zánts~ánd.ékos élvP>.és, vagy gondolati bnlpe"VP7és 
Is .. h alaJos bunt Jelent. Fék ez a legveszedelmesebb ösztö
non ... 

A _:égi mE'sékben gyakran szerenel hétfeiű sárk4nv, 
me!y tuzet lehE'! és mindPnt pusztulással fenyeget. Csak 
kiváló hősök !!'YÖznek felette! 

Ez az ösztön il.ven ~étfe!ií. tüzetlPhelö sárkány, mely 
borzalmas rombolast \'Isz verrbe erkölcsi téren. 

Nagy ereje van! Isten adta bc>lr> Pzt az E'rőt. Mindnn
h.ató teremtő erE'iéböl helyezett E'i bPnne. ho!1v az embn
nség fennmaraelását és s>.anoroclá~át bizto~ít<a általa. 
Ennek olyan eri;snek kPII !Pnnie. horrv embPri ro~<7"ka
rat, e!Prnyeclt puhaság ne tr>hPsse tönkre az isteni célt. A 
teremtés után azt monclta Is'r>n a>. öss>.ülöknnk: .. Sznno
rodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet". (Gen. 
I. l, 28.) Ezt a célt szolgálja. 

Az ő•bíin elköve1Pse után az ész uralma meg'!vPn
gült az ösztönök és \·ágyak fe!Ptt. Az akarat;\ban eh•röt
IE'nPdntt emberbnn viharos vaclsárrgaJ tombolt a s7.envP
ciPiv. Beteges elfaizás srm ritkaság ... Maga a Teremtő 
állapítiamege szomorú tényt: .. Hailik a ro.•szra nz em
beri szíu érzese s gondolata ilitísáqától fo01•n." (Gnn. I. 
8. 21.). Sem kor, sem míi\·rltség nnm nyuit eiiPne bi7.tos 
védc·lmrt. Még a ]Plkiéletb"n szilárrlok is érzik kisértő 
rohamait. SzE'nt Pál. a választott edénv. keserűen pa
naszkodik: ,.Hog11 a kin1Jilatkoztatások n·nal!sáaa keuélu
ll!é ne tegyen. töt•is adatott testembe (tisztátalan testi 
kísértések) ... (II. Korint. 12, 7.). 

Isteni tPrvE'ket hordozó érzés! Természetes életfenn
tartó és teriPsztő erő, de nagy \'Pszeclelem és iszonyatos 
rombolási IE'hetőség! ... 

A romlás VC'S7.É'IvP Iaonani( a naiv tucl~tlansá'!han. 
nondohunk a gyPrmPkbűn;ikr,' .. ! De a tudás spm \'e
.' zélytPIPn. Az unrlok h11n \'<'>~t· h·" minrl"nütt ólálkorl;k. 
:\z clbizakodástól a g:-;ii7'iket is Ó\·ia az Úr, mikor me>nrl
.ia: "Aki áll, t·io1Jáz:on, horm el ne essék." 

Erre vonatkozólag int SZPnt Jpromos is: .. Te nem 
vagy szentl'bb Dávidnál. scm b'ilc,;ebb Salamonnál, SE'm 
··riisebb Sámsonnál" ... Ök l'lf'stPk. mPrt nc>m vigyáztak 
:.:•.•Iliiiel(. tÓ'l(t•d is hasonló b:tj [·rh<''. ha nem ]Pszpl Ó\'ato> 
.. Legyen bi:almad az Orhan te! ics s:i•·edl>ő!, és !IE tá
. <as:kodiál oko.,ságodra". (p,;Jcl. 1. 5.). És .. aki magát 
f,.lmagasztal.ia. InL'galáztatik". 1:\l<iti•. 23, 13.). 

A házasságban. 

A·~ az i;.;tpni erő. m"l\' l'hhv:t az il"7'i'nhcn n•ilik. a 
J, 'tzas~ál! ~Zl'nts~gébf'n s1ökkt>n virágzásba (·s é-rlel gyü
l ~ilksöt. F.z istPnl n·tHiPlkPzi·~~ 

D· rnt··g t'Z Sf'm \'PSZt.•lv'C'len~ .-\·.-<: <'mbPri ~\'L':lov;-;/··~ L·, 

"·,akarat minciPnüt t fplhurjánn·•hat 1 Biim·<·>ú·l:: m;tc
c1 ·nü't fPnVPl!f't~ :\z ürdii~ non1 al"izik. 

:\ k:n.lbb~~nú vllvnt(·tf'k. a mt>[!s;nkutb:·uJ ~··-; t' ll<"'
- 't'l1\' ma.Q"át a szf'ntsl•(lt'' is ostromol irt .. \-...: f' r S7it!nri·1 

'arancsa \'l•di: ,.Amir lsreu enllhd{i)tiitt. cnlhi•r s:ér 1u· 
,.rilass:a." (1\látl•. 19. 6.). ~:s 1nilvt>n szo1nnrú ~tati.,.;tik:'t
,. ·rt olvashatunk a válá,okról"' · :\!,•:m~·i baj. bün sar
·ad a nyomáb3n?! ... 

T(•hát a háza"ág srm mrnt a hun\'t''"''vTiil. N"m
csak a durva hánsságtör(·s fen~·pgl'fi a fel(yPlmC'zetlent, 
hanem az lsten akaratának kerc>s7tezésP, a bűnös gyü-

mölcstelenség és korlátozás is ... A véreskezű anvák át
kai a nem7etnek, a családnak és - önmaguk'lak! ... 
Önuralom. Isten kegyelme ott is szükséges! Elbi?ako
dottság, könnyelműség, és áldo?atoktól való húzódozá<> 
számtalan bűnnek lehet előidézője ... 

De mert ezek általában ismert dolgok és mert a 11'1-
ki vezérek azt ajánlják, hogy ezekről minél kevesebbet 
beszél i ünk. azért a parancs keretéről nem is szálunk töb
b P!.. A boldogság forrását is csak röviden, a lényegre 
szontkozva 1smertetem. 

A tiszta szfv, 

az Úr szava s?erint. forrása az Isten me"látás~n~k' A szív 
tisztasá"a feltPtlenül mPgkívánia a testiség biínétöl való 
mPntrsséget. De ez méq nPm elé<!! Elf'ngerlhetPtlenül 
szüksé!!PS minden más blíntöl is őrizkE'dni. Hors~k P!!\' 
biin is ék+elenk<>d;k a lelknn. már nem tis>.ta. NPm lehet 
már forrása a boldogságnak, hanem a kárhozatnak. 

Az erkölcsi tiszt!lság az alao, mPIVPn éniil ~ Jplnk
ben a o~rancsok megtartása és az erénvPk P"vakorlása 41-
tal "' Isten tPrnnloma. A tis7ta s7.ÍV tehát !l kE'<1VPlmi f.le
tP+ iPlPnti. Az T~.::h::.n szPretptf>npk okrt P~vben a c::7ív tisz
ta<á<t;\nak is mértf.ke. A szívtisztaság lehet meaiírzött.
soha bn nom mnr<kolt - és mea.••Przett. a hiính4n"+b~n 
m""'i"tn!t. lav kPt út VPzet az éabn: a megőrzött árt~t
lansáa és a bűnbánat útja. A nagy többség - a másodi
kat jária. 

A vArrv a tis7.t::t!=öáct ut~n tPrmPc;?ptc::?PrillP~ mPctvan 
az PmbPrbon. Kris7lus f'~őtt is a no~?ánvnk Pc:: ?!=:idók :::.k;:lr
t"k tis?ták lf'nni. elo ezt külsőlP". tPsti c<ínba'l. ino\n"lt
sá,,bon k"rf'stf!c Fzért volt !l sok'f.le ritu;\J;, mosakodás. 
Az Úr JÍ>7US mu•atott rá a helvesre: a s7.ivrP 1 ••• 

Az {>qbPn a \Í>lPk az Istent. a szellemi ll>'lvl. a .. di
csilsén fén u,.-," :llt~ l l:Hia.. Fz az Ish·n S7.Preteti>'1Pk vic::c;7a
SU""r·,ása .. Minf.l tnkélP!Psnhb a ~zf'rPif'l. o'ln~l tiíhbot 14! 
a lf.lrk a végfplen és abs7olt'rt i''"'li l!>nvb'íl. !:s amit lát. 
azt híria. "7( élvP>.Í ... A boldo!!ság na"vsága a szív tisz
ta>áP"~tnl függ. Kimondhatatlan nagy kincs tehát a tisz
ta sziv!' ... 

De a tiszta S7Í\' nC'mcsak az {>abon lát! Lát a földön 
is, a tercmtm0nyben isteni kézalkotást, emberb~n kép-

A márittbt>-.n,·ili Szüzanya kP~yb lyt> l\oló tnn l.ojno~ 
új feahn~D)'f'ivel várja az újévbell buz~Ó zarBndokait. 
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mást. Ez p~dig az erénygyakorlatoknak, főként a hősies 
~rén~···knPk a szükséges alapfeltétele. 

Sokféle szPm van. Egyik sokat, másik keveset lát. 
Van \'ak i'. Egyikb0n színpompás, csodás, m~lvséges mü
rt'mPkkL; válik bokor, erdő, madár, lepke, virág, csilla
gos ég. g\'PrmPkszPm ... A másikban érdeklődés és érték 
m;lküli tárgv. m0lv felett közőmbősen E>lnéz ... A tis7.1a 
szÍ\' il~·pn ·csodás ·organum, mely szerető isteni rendel
kezést lát. még viharban, b~tegségbPn és halálban is! 

gyakorolták. A tisztaság azonban még külön ki<·melkf'dik. 
Különleges koronát nyer. Olyan éneket énekelhetnek a 
sztizek, mely nekik sajátjuk. (Jel~nések K. 14, 1-5.) 
Ilyen megkülönböztetett jutalom vár a t·értanuk-ra (Jel. 
K. 7, 13.) és az egyháztanítókra, ,.kik sokakat oktatnak 
az igazságra". (Dániel 12, 3.). Rendkívüli nagy Pllenséget 
győznek le, azért rPndkívüli nagy jutalmat érdemelnek ... 

J\'f'mcsak az NköJc,ikg érintetlen. hanem a test külsö 
i•s belső érzé•kei által nem szcnn~·ezett lélek is tiszta. 

A szüzesség tökéletesebb. 

Ebből is kitűnik, hogy bár a házasság szentség, a 
sziíwssÉ'g mégis tökéletesebb, miként ezt a tril'nti zsinat 
tanítja (XXIV. 10.). Swnt Pál mondja: ,.A s=íizekre 
nézt·e nincs parancsolatom a: Úrtól, tanác.•ot a=onban 
adok ... jó az embernek tígu lennie ... " (Korint. I. 7. 25.) 
Azt is m~gmondia. miért: ,.Mind a .fér,ietlen as.•=ony (öz
vegyi tisztaság). mind a ·"!!lZ arra gondol, ami az (Tre, 
hogy testben, lélekben szent leguen. Aki pedig férinél 
ran, arra gondol, ami a uilágé, hof!yan tessék a fér,ié
nek". (U. o. 34.). 

Balga szüzek. 

\'annetk. kik tl'stb~n romlatlanok, lélekbPn mégsem 
tiszták. BPszi•l az ~\·angé•lium ostoba szűzPkröl is, kiket 
etz Or kizárt a m~m·~[!ziis lakomáról. (Máté 25, 12.) Más 
bünökkcl szcnn~·~zték lPlkükd. 

A7. okos s?íi"t'k. k;kn~k 13mpáiában volt a szeretet 
c>laia. boldnE!an i·> d;adetlmasan be\·onultak a lakodalmas 
hú·,ba' ... :\ rombtlanság m~llett ott dís'lPtt a paran
c>ok hüséges mq::tartá>a ·és az erények állhatatos gya-
korlá~a. _ 

'!\lindrn ~ri•nvn~k \"an kiiliinlegps iutalma. Annál na
g~·obb. minc'l tiibb áldozattal és tökéletesebb szeretettel 

De ~zt nem mindenki turlia felfogni és fiiként meg
tart~ni. hanC'm c~ ak .. akiknek meqadntott." IMát é 1 'l. 11.). 
Emberi erő egvedül C'rre nem képes, dc ha Isten adja ke
~yelmét, mindcn lehetséges. 

AZ tPITO RENDIEK. 

E~· t~mJ>lom me~:fpitfse min<li~: óri
ási cröprilb..ija \"olt ;u f"g~·házközsé-gt-k
nrk. ne f"r(lprilba kiilünösen most. ami
kor pzer oldalú zárulás i•s an~·a~heszer
zt·si nl"hl•7si'gt•k nehf'zítik meg azoknak 
a munká.iál. akik a nrhi·z idök ~Jienfre 
nem ak~r.iák a t~mplomtalan közsfgeket 
lo\'ábbra i' lsten-háza ni•lkiil hagyni. 

Cst"rhoítszrnth·án fazsindelyes h•m
ploma nem birta az idök ostromát. Kinn 
a temelödombon ~lhag~·atottan eg~· da
rabig birta a szrlt'k t's az t'SÖ e-rösf'bb 
támadásait. mig \'fgrt> az 1940. é\'bt>n 
teljesen tönkr~ ment. f:teh·e .. <'b·es \'olt 
bt>DD<' a mis(··zl•s. Bromlott a Sl"kresh·t."· 
j<-, s all<almallan ,·olt hh·atasa betölté
si·re. :\ hatóság küliinben is lf"záratta. 
Igy nehi·z SZÍ\'\'(") bár. de mer:is neki 
kellett állni a kömi\·rsek. rsákán~·ah•al. 
L~bonlolták a trm~tödombon i•piilt tt>m
plomot. .\z új t~mplomnak a h~lyft pe
dio: a faluban a pli·bánia mellt>tt szemel
ték ki. 

A 6t0 Jelkt's kis kiizsfg. a nógrádi he
g~·ek kiiziitt. a vac;oútfú1. f'mbrrl"ktöl tá
\'OI. hPflt>~hupás dornb.jai nrhi-z kf'n~·e
ri•r(" hag~·ah·a csúváJta a feji•t. Xrm bi· 
runk templomot i•pilt>ni. A ri•gil lrbon
tották. l'.ial s~nki sem fog tudni emelni. 
:\lt'~:is nrki:illtunk. 

H'10 teh'n mP2"indnlnak a "7~krrf'k. 
llord.i;ík a domhuL Oriási földmunka. 
~apho.,.c;;zat n~·ikorol!nak a rakott sz•·kt"
n•k. :\1•'~ rnincJí~: nin<·s rnf"2" a k,..Uö fiitd
szint. l'e~·an~kkor hord.iák a kö\'eket is. 
;\Teredrk heoo·old;llakon. lslrn mr~ör
zi)tt hf'nnii•~kPt. F:l!~· .ii1 f'Somó kö hrnn 
volt m:ír. í•s a h•mpJnm tavasz vi·~i"n a 
rf'ne"Pf{'e- t>sözi·s PIIC'nl're is kiásott alap
pal ;'ollntt. 

le~· l;•rfottuk mro: !~H .. iúnius 29-<'n 
az abpkéi'-'7.Pntf'h•.,.iinkPt. A kiizsf~ .tó
formán mi ... df'n ft'•rfia hf'n"f" \'Olt ahh:t.n 
az i·nPkk~rhan. amf'h·ik fpJhös homlok
kol. de Jo•lko•'''" i•nt'kelle az alapköszen
trli·s zo;;nlf:ír;it: 

.. Ha a> lslrn nrm i·piti a házat, hiába 
fár:-tdnznak. kik f.pifik a7t.11 

('~ak az lstrn Sf'l{ítsfl{(·ben bi7akodva 
mrrtiink hntzáfo~ni rhhf'7. a nrhí·z mun
k~J-!n7:. ~pro \'fl1t pi·nziink. 1\lihöl krz .. 
dünk. miböl t'pilünk? .,:\Ia.ld t'sak ad az 
lslrn". bi7tattuk a70kat. akik kt'ts<'ll:bP
r~t•·k. ,\d a1:ok"ak a1: rmbrrrknt'k a .tó 
lrlki•n k~resztiil. akik átfrzlk, mllyen 
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erös vá ra t'!l'Y Istent -szomjazó nfpnek 
a ff'mnloma. 

t.s adott. Lt>gnagyobb selrttségem a Har
madik Rt>nd. Azóta \'Olt plebános, aki 
nem vezette a Rendet. A harmadrt'n
di életet kezdett tagok azonban 

h ü ek ma radtak a Ren d hez. Oríz
ti·k a harmadikrendi tt'vrkeny 
lelkiiletet ls. Nem egy tag Jelke
sedfse annyira ment, hogy a 
rserhálszentlvánl 6 közsi•gböl 
álló szorvány-plebánla közsrge
it. amelyek a ht>g~·ek mögött reJ
tözkiidlek. bejárták és 20, 30 
pengő napl gyiijti-siiket szinte 
fr l ve hoz l á k. a g giod v a: ,.jaj, ~sa k 
meg ne álljon a munka." Nem is 
állt meg egfszen a ti•J bt>álltálg. 
1\lrg mt>ssze \'agyunk attól, hogy te)je
st>n elkrsziilt templomhan im•id.luk az 
Istent. Ahol azonban örömmrrski·nt t'g 
a tr\'i•keny szerrlrt Krisztus iránt. ott 
to\'ábbl kltartó munkával el fogjuk rr
nl, hogy megfelelö hajli·kol kap az 
emberek kiizött a vasúttúl távolesö kis 
nógrádi községek katolikussága. 

Bándi Tibor 
plebános, III. rendi lg. 

Fiitis:tcl~11cl<1 S:~rkrs:tö frr' Mikor 
a FerPncC's Kil7Wnv úi kPrP.-=;.rtncvl·t a 
legutóbbi ~7úmh;n) n1Pal{lft :1m: m"Q
lepódtt·m, rle kl'11i'nn·sc1l. úe-v. ahogy 
nz C'mbPr meglPpödil< ~ met:!úll mfliu~i 
nlkonvatbrm ~1rra a finom s mt'•e:i~ Pró
töl duz7.:Hió ill~1tra. amit l'~:1k m·'1iu~ lC'
lwl. <~mel~·lwn lw'1ne \'(Jn a kil)flnf<li.:o
zot t (•l<•t fri:-::!-=P~I·e:C" s m{u· rsclc~<n··..-bc 
fogott. nckigylirküzütt hatúrozott teani
ak<lrflsa. 

Mnqtonr Rnrát ... H:ol10tta m{or Ftdil 
S7.erke~7ti) Or n n1:?!..!Yii it á m~··hf'c~kt·k 
l'Supn örümct hc>:o:zl•lü · ziimmü!!•··s1.,t nz 
erPrlmé>nvcs m1.mka (•nckt'•t'? F.rNtm<'~
nve:-: a m(·n:!viijtt'•:-; ~ n c...;f'rl·bC' arlott hc
p~r7ás. megtC'rn1(··l\rnvítl·~ ... Ezt és így 
ziimmilgi <V úi kerc!-=i'.tn,··\· is. 

MarJ'mT BnTcit ... V0le lclprsnVltlYin 
mfts ilvf'n kf'rc~ztnf'\'f'k i~ f('}zsnng:t'1:tk: 
g~·f'rm.f'l.:::lwrftt. ZPnr•h:n·•'lt. tPrm0•q('f
harút. F.v·kbiíl a n1c>g:nr\'""'·· . ..::c>kbill kilt'•p 
ec:~· tnC']cg. gviin!.!l·d. fi!.!YPln1rs. (!nnrlns
kodú ~ hPn"i)~(·g:p:-:f'n e~viittt'•J?il ll·lf'l<. 
~tmPlv mf'glút i a a n:11~\' {·rfl'·kC't. a sok 
szl•nsl;C:f't. fl'.]ff'ni s c:nndo:-:an ilpolni 
\'al1'J nPmP.-: tulaidnn:-:;Ü!nf. 

J\1rtfl11flT Rr1rcít. a n1:1g\';1r fcrc>ncf's 11'1-

rút is m,..cl:'ttla n kf'n'."i'11··nv magv:n·-.:;\g 
jl'l!':l h;dJ/, g•:f'rtll•-'i:i Jl-J.,t..;t•g(·t ~ ~lhh:lll 
az l:-;h•n!!\'f'l'mPk"t··g ii•·i)~\ ~;.r,··n,,·.g,··t. 

nai.!\Ta. ~7L'bhr"hi\·:!lotf...::·:":·ll s <>lind11lt 
tn:·u: 700 ,·.\. Plíltt p;.rt :1 dr:·J";,...:;'J0ot 11101:!"
üri;.rni }t'-Jp}<fnh·:J.in1,f,",} Flhrllllt a kP
l'"""té•nv m:1gv:u· J, .. Jf'k ~(lk npm··s ~nJ·Ji
dons:'lr.!Út fmolni. fPilP.<.::t1t'ni. <'·rt(• 1\P<.:Í
tr'ni S :1n1ÍU" ~zore::llm:t•: tn "hn('~kP m•'1d
j:'n1 hPriinrlii"fC' a rn:w,·;11· n·ll1:'tk. hC'!:!\'f'k, 
\'i)J!:.'vf'k t:'li:dt ,·._, r-vii.ifiir-•·flr• ~17. /·nlr>m
~i'('J7Í) munlc1 mt··;.r,··1. :1dd:~ l·~ 0!7\'hf'n 
bo;.r1;l l·;-; :1rlt:t ;11. T.-..lt•n-iL•.:·ir' ltim•H•r:'1t 
~ 1<'rm~··kPil\'Ífc·tt" lll('~ :1 m:1e:var lelket 
az T..::fpnlw'1 \':1lr'1 h il t'!'<' i ·\·1•l 

1\'"PkC'm 011 lw:-.;:·Ji :1;-r 1.1j kt~n•...:;.rtn<'•\' s 
raita l<C'r"-.:;.rtitl J:'tlc•m a nr·!~\'"11' n-'p 
Pl!\'Pnf'-:. t) .... ;intP. mindPn :'ddrJ;.r:lfl'"! ](," . ...:z 
b:~r:'lt i:'Lf · :t tn;J!.!\·ar fPrPnt·f'~ h:lr:1tnt . 

.Ji"ij! hftt. J\1no''"r Rnrát. ~/Pn·...:...: min
kC't. m:J.(!_\'~II'OiCif. l· . ..; \"f'Zt•...::;: fi'"Úhb! 

A Mn(l,lnr Rnnit eondoLtt;V·rt (•J!!;-rdja 
Ft<IÜ Szcrkf':-:zti) h:'1l:'t-.. kii ... :tiint>IC'nwt! 

Egy \':11:!]-d ;l 1'.111(11/f/T nnrát 
ol \·~~. ... út :'J!)()rúbúl. 

Bud:.pcst. 19-11. mi11T. 9. 



Beszédes képek 
Irla : Dr. Monoslory Elekné 

Rcrwcliotiink. A Olierekek iirmetlensége folután kál!~
pecsét keriilt n: nsotnlrn. A kis fiam újjongva felkiáltott: 

- Nini! EjtDern uös folt a.:: as:::talon! 

CsakHfJI/011. C'fJés: oluan n1nkba öltözött a kát1Pnor.~Pt, 
mint ''H!I dnrrncltJ c•itií('Tnlli>. Ebb"n ninf's is semmi kiiiÖ'lÖS. 
Inkáhh n:: n~ {•rd('krs hnrn1 a f111CTPkek énpen cttöcrn~1Őn,.,k 
ismertc;k fel. Miiirt n<'m mondfrík. hogy olyan, mint egy sár
keinH rnou l'ni.-,t rnu ritka rmmha. 

l...ám. n:= F}tiíc•n! uD a mai idök jele. Azért ez foolnlko> 
tot i" a mai CPH'rf'k{'kc•t Urpmnc•-:ért 1át.•cák ki mnmtknt srlf_ 
fi;riiknrk. pi1/Jtáknnk. E-Prt TPnde:nrk bP nnt;kát fo.<o: mM1fÖ
ál1nmrí."t c•-h·t SfllkrÍ-llOk 1'(lf}!J ezért hasalnak a fii.bt kép
lJclct/Jf'/j n,··pfc•rnn·erek eWl. 

J\'finden rndH•r. -- n n1d. a nna11 -. mnoáhnn hm·dia a 
1·iláo 1:irsi'luitr•1t kénf-t f1"1f' J'nn n: 1rlök ie1P1,·Pl. SzPrPnrc:Pre 
v~nn~k rwm f''""nnán ~z iflíihPn ._;rö, hanrm m:lr a JnP2'kr7dett 
i)rilkk•''·~l{u:·l,.-h~n .i:ir{• lrlkPk. S r.:: iTllf,"f'Wk rlsi"ísnrbnfl a 
m:i<\'ilág jeleire fioyclnek fel. Mert a jó Istennek is vannak 
jelei. 

A:- r1·nnoMiun1 töhhc: .. (ir hf'.c:::-M n if'1Pkröl. am,.,1Hekf't .TP
:us rsr1r•1.:f'clr>ft. - A .~fÍ1Jtrík -irí .. ni k,., ... rftPk. a rnknk s .. Pmf1i 
1H~"mnd1t,-,k n nPmák fli,..~fiífottPk T~tf1nt />.<:; !i()()n romhPr -it1l
rr•l:ntt k'•n11l>nt•l. ,.i\:: l'lllhf1r~"k 1wrHa J:ifv~n a .1e1Pt, rnf'l1J(>f 
],~ .. H~ r·.<-w1r•k"rlr•ft nJ'l'Hiák. llnm1 bizonnyal az a próféta, ki 
(' l'ilríqrn irn't'llrlií 41 f.Tán. G. 14.). 

(') .r,;~~~~ kki r•rr;,_._ .. "n m1hnk. rn;nt a 1·ncíoPi. A! n if'1(>i 
s~f'rf'tf'f ir>lf'k. · __ Mik11r l'Tmf>"nt. Tánkhnoutn n: F.urhnri~..,t;tit, 
a kf . .,., . .._ .. ,,,, rJ .~"'r•·nt<:,;fl,.k~"t s n rnh•krot tánlrHó és eltartó föl
elet. Tmr• iir,"il_·•u'nr•ink is S":'l'rPtrténPk a jelei. 

1\fir~rt llf' n/>:-hl'fn/.·nk 1Í011 n 1•ilrínrn. n kijrii1mP 1111C'ink.,.P, 
hnoJJ ll" r·<:lfllfÍH o: icilik jelcit lássuk bennük, hanem az örök 
S:_,·r,..+r•t/•t ?s? 

r•; r·i~·k~rorn~ntlll't·hnn C'f111-('(JII s:l'n kP,lrfíl fnrri11k 1P
nl,·n~lli r1 ;,; r-..:tr•n if'lr•it p;"n,.~ng símnrrntó. Pd"s idt"krt" bllk
k"'lll'lk mn iri Viwr-:-tr:1(·~· lfls-n~"k n; int n~ A tua nrmrln . .;;kn
rlrí<:rl. s·n,nn",:.k ,,,;,-.t .Tr~-JI., nuhnn.4rl .~-nr('tete. Es édesek. 

n!iHt a S::cntréll'kbi;l kiáradó mnlns::tos Elet. 

Szent komol~·ság. 

F1'-tl l'"''<';,f1,.,, kl>nii11k f;in,·N"in R'lt'h~rf'lli rr"111kfli:1. F.r.!v 
ifiú n.'-7 ,./,1:1 M"'c::c::·,n n,'"l<'"l ,-.1,.; TIArri knrnk rnh:,lli:)t :,rH:1 rf1 a 
n1"'c::tnr /\'l' :q'("l :1/'nnh:-nl p1inrFN" irl()c::?"t·H rn~.,..,rl l\1"i..,.-1nn l-nr 
n,;..,,,,... .. prnhr.,·."·hl'Z ..:·,.',J "1\Tmv·hni,·:dóia: hnttirtY"'ntt és n''ll
W'"' 7-. .. '''"'""lÍI/. - T :",lqik r:1il.'l. hrHfV mn~t inrlnl :17 />]pthP. 
1\fin• (Plpl(·r·fp ;1·' 1'1f:1t iq1')P•·i a rfl,·ftrÓ nphi'7.;;:/>gplrnt. DC 

~7-·Jmh·n·r>H,., '"'";,-,t i..: r.'nJk(·~zült. Azért tud e nagy pi11anat
h:m i.;;: n'·'r"ndt !1"1"1!·:,dni. 

i\f; ., kr'plr h·..: ·,,..,.r'f <.;p!.·-.:JP1' ii..:-.:u-.tl>rf'><::71 i i ik :1 knmnrc:flf!rr'll. 
F·, ,,t/,hl,; l"h·Jitt,•t+"ni,·í nrln:'lh.,,,,·,.,;,.-1:, hanff11l:1t A ,..~;;N"rrr>tr>g 

l•·l~·r>f (.,.;,ll i PV"' flh">n 1..-nf' h·1 ••r:!1mP-..r11 '.ll!\' •·,d·,kihf''l r..:·1-

Tr""1. l! l:'' :r/ ;r;,·, :1 •t•'ll'l"Pl hi-..ln-. :1 rl,.,lrr:íh'l'1 Ot ""'n1 fnl"':.ílt 

rr,. .... ~;..,,..,lni :•tl'·/1 (·..:··•··•·n~ .. ,t/•<..:Pk T•1rlja, hog:y el,··ri majd <l 

1"/]i:'d T••rli.1 Pll'l'l komn7"nl1 nknrin. 

,.\ l~">lki c·Pl'"'rt'~'- - :tkil.·rt kii'"ln"""~ tn~'".:"·int a mab:-ztos 
t'·l<•! t'"'-'-''~'· ic·lr> -- Í['v 111\·a~n:Jk Prríll :1 k0nri)l: 

T (d;,,~ .. :1 c·:,J,p,'.··~t· J..;f ..... n :tz T•1riilll<: :17: út:1t: ~7flk és 
)llr>rrrln 1( í:•·ii•lop~,",,,,;.,l{nj :,·,nnh:l'1 hi ... f'rt·,lnmm~·l Tdp'1 f'l'f'

jr'·bn ;;l•ii?ll'ttu;.;:_ Indulh:ltunk tf'h.:lt az "tlct. az örökt.<.Iet r~ú-

A·, io: kr·n1<>lv rlnln•!. h:1 (lH\' nid h:-th'l il ,·il'l!"!ha 1/>n Az 
·..: n1;• ... ,. pl,'i,·,;i•· inrl11l ·u i~ko~]:'t\l"l :\"!. i~. rni\_.,,,. il? iri1'1. a 

J,.;,.l,. ~·1t1~;ii,· .·,11 :1 llltlllJ..·,.,,.,l·ll. ;1 k·1..:·,:,_ il tlí..,hrh· m,-.n.; Az 
j..: p1::.-"r ,·.,,H ·,r,··~-- n1"~!fr.,,;:,1 .. pp,·rn;'t..; kr7f>t. A7 is. M:knr 
;•! ,-.nl\"'1' l:i].'·n r·hhr'il :1·,.. 1'·]"!\lf">] ])r, r1 kl'rt'k nfl(JII 1'i1rír1nn 

11;,,,.,. '''""" l·ro .. , .. r,, dfll{lf/. mint nmiknr a ll'lck trulntosnn 
\"('rr·1ni };r•·rfi Tdr•11o'·t. 

"1\T;t ,·.,. ·1·, "n''""''":\:. b:1 :11 ,.,,.;,,7 ,.;l..:l"•lf m,-.n'1,·f'>rl. rle 
". ""'· l,:;'p . .'rf 1"o]]i· 1'1" -- :\? ('<'\'Pijpn i<f'•7'Í'1 kf"lrr)r>l\• iirt\• :l 

J, .. J,.'- ''"'-'" :\·,,·.l'f :1 k!.!tnt·l_,·t~hh. lC'E!:'Zf'nlehh komoly.-.:{H~ l•ppcn 
;, ll'!l\i (•mlwr iLd;•. 

(l~·erml'kszemek komolysáRa. 

EJ-..i"1 h:r!l-'t-..r.l fltr,· .... ;·,n,~k I~Íttih frl. rlP - mi'1t :ll1nvi 
m:'t-:h·ll1 - :1 k•'tll"h·~:·l!! fp!·.'·'1 j..; a [!\"f'l"nl('k a Jnrrinhh tanitú
lllt'.-..lc•nmk :\Itnt ;tl1n!!.\' tiikt"·ll•tp~ a j;'lt(·kban. tökl'•lf'tes a ko-

Sunt ~ omolyság 

Gior:.do Darharelli 
festményf'. 

molysilgban is. Helyesebben. még a játékot is komolyan ve
szi, hi\·atflst. kötelességet lát benne. 

Hányszor hallunk kislányoktól ilyenfélét: 
- Nem adom oda a babámat a fiúknak. Meghúznák a 

haját! 
tJölénynek érzi a bábut. P< m~gát valóságos mamának. 

Hnlft!o~ konlúlvan veszi kötele!'ségét. ff>ltó gnnddal \·ie:váz a 
b'búra. Mé!! akknr is, ha csak fakanálból ö!töztetett baba az. 
Hogy őrködik fölötte. míg a b"ba al<>ik. vagy éppen beteg. 
Nem szcbod han!!ns szót se szólnl a házbon. 

-Pszt! Anuk:\m ne fütvüliön! Al,zik a baba. Sze<'ény 
nagvon lázos. Fözök is neki. tejbegrizikét. Csak attól félek. 
nincs mé-g étvágva. 

Minden kislánY féltő e:nnddal di>dPII!eti mon:\ban ···i.-\tns 
hi\'élffl,ftt: nz anvasáaot. MPrt minrlPn nő a'lvn..:ftgra ]ng~lfl'"'b 
is lelkinnvns:í.e:ra születf"tt. De úgvanúe:v m;ncit?n fi>rfi \'0dö
nel< támo,znal< Jrwo<.'nak. Bs milyen komolyan beleéli ebbe 
magflt m!tr él kis fiú i~! 

Kir:'tnrtnlá!'on. ,·nltunk. 1\I:'I"ztunk. knn'l~7knrltunk hPgvre 
föl. hN!'\TÖ] le HirtPlPn c~úc:?i·~ 1Ptt a tahi. ~íl{os fi>li~ c:zá
félZ. ó·:zi !!vPnrP kPriiltiink F.g,· h:-~t Í>\'P~ fi,'l("o.:ka mPP."fní!+::t a 
m~mfli:1 kP7f>t N"'m ~7l>rt hnP"v rn{l\·igv:Í?7an~k h:111ern ~.,Art. 
hnP"v ]{n·nP"i ~70lofll:tbit fnhiánlja élZ édesanyjának. 1\-finden 
útjába l{erülö kö,·et kinróMlt. 

F7 n"m rnn7nl! :~nvukúm irle nvn".Adtan léphet. 
- TP!'sl>k vigyá?rti. f"Z a hol{nr tü.;;k/>,! 
-- Hnop! Itt csúszós! Jól bele kell \"ógni a földbe a 

bak:'lll<"..::nt. 
~s fav tm·:'Jhb VP7PtPtt a ki~ lm·ag n~li"T\' knMnlv:,n, Yf>

,(!ÍN" :t nr>hhz {Jtnn. ~" ~7Pntiil fT1Pf! \·nlt g,·n7nfi,.". hnn'v ::t ma
m:í.i:l rc::'lk :~71-rt l'lPffi r~d1c::7ntt f'} lTl"rt ll ,·iqvf17n+t r ..... 4 . 

. S h;l ffif'!!nvifiuk ;1 f"Vr>l'.,."nk (llA+f :1 ]/,lnk rsodú~ \'i]fH:!flt. 

ffii}VPn f.rlr><;; >;:7(ll1t knrnn}vc::fiN"n''11 fpl,·int helf> . 
. A n:•nn·,..h .• n rev ki, PlPn1ic:t;1 l..,ft.,v n~evnn ~:~nrnnr,·,'ln 

iii+t 1-j :'l , .. ,c::'u·n:lnÍ mic::Ariil ,A,lirr ,.~·p·t., hntr\' ;p ( .... ~ .. ...:.,nv•·íhnz 

é>rh"'l.. Átülelte és C!'enctben útnak indította \'b.-.:z:1fuitott köny
nyelt. 

- F',.n .... ;.rn mi h~inrl? - ne<1 Órlnft 3 rn:m1:1. 
- A ki,l:'mvPk minrl•rr 7:'lrrlr+··k Nem tudtan1 bc . ..:7(;lgctni 

.Tt>zuc-l.r·1,·:-~1. - n:l'l.'l'=7k0rl,..ft ~7..,Jíri"n. 
1\TiJ .... ·,-.11 k,...m,...,lvil.n ,.,.,~·7i Pn'V ilven gyrrmC'k ~1zt. ho_g_,,. a 

ll·lC'k npnt c<:iinrlip pcrvr>rliil .1•;71!'0! 
1\f."·!! :1 nv;'u·n11 tödPnt Frr,·c::?Pl' a kis fiam nag.\· buzga-

1omn1:ll rinplf ;-. 1...-,.rthn Prrv o;;:?Atrnt. 
-- '1\f;t rdn(ll..;;z :1?7.,1 :1 c:.,.".1.·b..,1':' 
- Ki :•t.c:1rnn1 :1dni .T:•7JJ<..:k.:,n:ll;: ·1 .:··,,·!;::'111\';'lt. 
F>, .... · n:1•rv t.,,·ka !';'p·'.-:·1.,,. h;,.,.,h:'ll,\rbr>tf ;p ;lln1·Jf·1nt..."'1 

F!rv ..: ..... rP(T ' 1 \'C'rek meg rcml•nyk(•d\'(' lC'~l'll.;:edt't t r;'t a kcrítL'
~en kh·iilr,)l. 

TT"nr)·)n ennrl,...,lnd hnc: .... · f'' .T.'"11"'''l ..,:,,.t.:;:·í·~''"l':' 

:\ e.~·prf'k egy pillan:dr;t me[!;.Jllt t··~ n.1,c:~· knmol.v~1n rún1-
nt.;zett· 

-- H1t ~n\'111..-;'1 "tH'"' tud ia. hocn1 h n (;'l o 1i1Íkllnk ~c'f]Ítci-. 
akkrq· .T/•7lh·k:1n·!l.,.. ..:pn'{f,...l<- · · 

A7 plr'U"'h ,.,,."l:t,.,tt "F:\·ikf' mrg C'!:!.\'"'ZC'l" nag~· tituk?·do!":m 
bújt ;11 Prlr>c::.,nvifthn7.: 

- An,·nk:'Jm -- s,·,nfa n•'ki ho,rv -.011t.ci 11i"!"! nr h.,l1h. __ 
i-"1 l~ltf.,rr'l -1rn :17 fh:.f(l hn<~v :P1\'ll~ .. :l rniJ, . ...,., <::7•;n,.,.., in1:"-n_.".,.nft 
Nnm :d11dhm mf.". f", •t.c :17,-,,., ,..,,.,rn rlí,.~,,;,...t,.,n1 mf'g. n1ert ak
kol nl'Jl1 kapna jutalmat a mennvnrszflgban. 

9 



C. a ~y@reknek @]ég @g~·szer elmondani @g.v igazs~~~:ot. H~llottuk ar.t is, hogy .Jézus Pél!'!rl. Jánost, Mátét hívlll 
követésére. Egyszóval elsősorban férfiakat. Ma mégis való
sággal dicsérelnek kell mondanunk. ha E'gy férfi komolyan 
vallásos. Minlha nem is volna természetes. hogy a tlzparancs 
neki is sz61. Minlha a vallásosság csak asszonyoknak való 
játék lenne . 

Beleéli magát. komo:yan veszi. Mi hányszor hallottuk már 
a legszebb igazságokat. és csak úgy elengedjük a fülünk 
mellett. 

Hallottuk: 
Legyetek tökéletesek' Még sem fogjuk rövid kötélre ma

.~unkat. - Tanuljatok tölem. nlt'rt aláoatos !'aguok! 'F:s nem 
ianulunk Töle. - Szeressélek egymást' 'E:s mi békétlenke
dünk. 

Hallottuk az e\'angéliumi \'il-!asztalit:.;nkat: 
- Ne félj. kisded nj1áj.' Tudja a ti Atyátok. hog!J mire 

,."" s:i<kségetek. S az egé" <·lelünk csupa aggodalom. 

NE'm vesszük komolvan Isten szavát: par:mcsait. kinviht
knztatá~ait. s az evangf>ilumot. NPm \·e~sziik kornnivan .JAzus 
eletél sPm. A7.1. hngy csak a mi üdvö"égünkt'>rt jött a földrE'. 
t'sak értünk fáradt. tanított. szenvedett és halt mPg, Merl ha 
mindezt komolyan \'ennök, mi is l<omolyan odaadnók az éle
tünket. 

A KATOLJKllS AKCIO SZOLGALATABAN: 

Eg~· pillanatra srm felrdkrzünk meg arról. ho~r~· S7t•nt Fl"rt"nc Atyánk a Katolikos Akció ~gi pártf01rója. 
Elsösorban a ml kötelsst'günk a Katolikos Akl'ió munkatrrvi·br bt:'lekapt"solódnunk. s azt a magunk helyi'n s Jehetö
si'~re surint diadalra rmt"lnünk. Az ido'n a k á r om k n d á s e J J e n Indítunk elkrsrrrdett harcot. Szent Ferenc mln
den gyrrmeke i's tlsztrlöje apostolkod.lt'k r1.i'rt, s kiilönöskrnrn rngesdt:'l.ie Jt'zus Srivét a káromlás pokoli bünt'ért. La
pu"k minden száma helyPt szentel a Katolikos Akció ct'lkltiizt'selnf'k! Dolgozz. Imádkozz siker<'<'rt s irj róla! A magyar 
"'"ll hltt'nek fölséges tanúsága a követkrzö elkk ls! 

Vármegyék határozata a káromkodás ellen 1667-ben 

A tör•énr!emböl tu,] i u;,;. ho.:v S?ent 
Ish·ántó) kP7d\·e mih·pn kiorlPlhetet
len szie:orral lénett föl az állami tiir
\'É'nv a káromkodás e!IC'n. A k<•siibbi 
tön·iom·hozás mee:-mee:ismét<'lte a 
szigorú rendelkez(oseket. büntt"tésPket. 

A tiirök\·ilág alatt s a kuruc-l'lh'lnc 
harrokban. e7.en É'\'Századoo küzde
)embN\. kC'zdett a k:\rnmkod1s ismét 
. ie!Pntkf'mi. Az ors1ág \'PZPtői azon
ban résen álltak. Ho~rv miln•n \'olt 
az akkori idők \'Pzetö felfogása a ká
rnmkndá<t il!t'tőlPg f>s mih·en szie:orú 
büntetéseket szabtak ki k:\rnmkodás 
esPtPn. erre néZ\'P iPlen alkalommal 
a füleki várb'll! 16~7-ben tartott me
gvei !'víilio< idP\'onatkozó határozatát 
közöliük. Tud i uk. hogv C' 7 en idöszak
ban 6 mPgve tar•otta ·"viilioseit a fü
leki v-\rban. s a ki\zérdPkíí Ü!!\'Pket a 
megvék \'a"V közösPn 1->nzták. \·ag\· az 
<'!!~·ik ál\·ettP a másiktól. 

Az általunk közölt szii\'<·!!et a ba
lassae:v;;rmati mPgvei )f'\·él!ár nvo
mán kii7.iiliük. (Nagv I\'án har~vaté
ka\. Ur~vanezC'n m"e:vei hot:\rn;atnak 
szak;;nn7ntt példánva tal:\lhatn a 
na!'vkiiriisi \·árosi levi•ltárb'ln is. Pt•st 
p; Snlt \':\rmf'<'VÍ>kre \''!ló alkalma-
7:\<so, fkii?iiltP Sziládv Aron i·s Szi
iii<'Vi S:\nrlnr: Okmánvtár a hódnl•ság 
tiirtÍ'nC'It'hrz Mae:varnrs7ágnn l ~~R). 
:Ili a n(,n;·:irlmP!:'vc·i tPiiPs pi•ldán\' 
>7Pr'n' kiiziiljük túrgvunkra \'fH1atko
ró ri·szét. 

\Ti :tóc•r{lci vitrn1l·!..!Vt·! llr: L·;-; nt·
~~"'~''"' ,·r·rF~lf·J. adi11k turlt~lt a tnindr·
:)"k'l'·k. ki'~:rll'k illik. rd\'ílc;;:"llk n 
l ..... l;l.....,.\'<11' l1·d:-1rnzatb1n -- ki\·:lltk{•nf'n 
n'·d'n turl'nkra IPg\'Pn uf'vanPZ(>n 
~~~rr~-:~d '':Írrr1f'r1vi>hf'n. n·nclf'1tf'~(··t ka
no~:;m·nkn"k. h~c:1naf7\'()kn"k. til0de
Sf·knr•k. \"flrnsi. f~lu~i biráknak P~ az 
t·ni•<.;;t kiil"';·) rf'ndPn lPvi) szC'o{·nvs(•[!
""k. Hnn\· t."i a SZPr:!Pnv kil?c;{>[!n~'k 

(lt"i17{)o;;<.;f•nnpk) mPPmaracit•~áról \·aló 
itll;P""''I•n"t.-~t ió r~'"'nhr>n :lk~rv4n hoz
ni. Mr·l•l"á<!os Fi\isplinunkkal na"v
~ágos ghimesi gróf Forgách Ad~m 
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Urunk önagvsá<'á\·al f'rtvo>t értvén. 
ee:vpnlii akor:lltol. fin0kiPK. mP<'nP
\'ezplf kanitánvnknak. hadrtaf'voknek. 
ti?Pn"sPknPk, bíráknak r., az P"PSZ 
közös"P"nr>k l11Pnmar;ln.;c;okr:~ nP7ve. 
- a fi\lött. aki na"vnbb. a MinrlPn
ható I<IPnn!'k dino;;<Pf'Í'rP a7. ioktr>lPn 
s fc;;ff'nt ho~~;;;·,ú~ll:í~;;;rrt rtrrif's?t:; hi
tptl,•n kArnmknn1•nl<nel< s utnlotns 
szitkokn~k mr~n;;?iltltetl•sl'r~ nl•z\·c 
s7;1h•n,.,l( -ih·0n rf'lonrlPt. 

Flil~7Ör. Tudia :'lZf 37 rnt">s·~: i(!:l7 ke
f(H"7ft;tH·,hCT. hngv ~r>nkinpk t;lbbnl 
nPm t~rfn711nk. mint Isf,.nnnk. n 
S7Pnt Fnl.;;:i>oPnf'k. An'•rt n h'1r1.,;1r1\"í"lk 
8T1':1 fin'-•nlmpfpc;;(ln vin\.•:Í77::1T1;11< hnr1y 
al;lt•\"(llr\i ;17 ;..,.,011\"Ú k:í,·nml.::nclrí '="'it
knkat. ~!koka! < am·•> rf.e:{>rf'< "'''l<r
kPt ,.Jt.í,·n?t:l"'ák. Ahh~n nrdicT ilv,.n 
rf>nrl 1:1rfrl~"i'k. H~ ,.~l:lki a kil.,nPn 
(n:=tr:'"l~.,fo;;:ln) ki-l.,;jl Ö1'fi()CT ~d+!Í,•:tl, fp_ 
rprrdpttf•Pr>l, 1·h:ltt6'·!1l fo..:; Phhr>?.: ha
~nnlf) "tfll-:dn<.: {•~;;; T~odpnt h!1r:-t.f7ra in
d;+;.. '7ifknkl('ol Í•lnr. :1 h'1cil1:1Cf\.". a ti-
71·0··..:;. :-t\":=tCT"\.· r-,1n-=.i hírflk c;?nro~lm:l.
tn":t 'l :ttH""l:lk \ ',n;,,.(' rnnnpf..,. r1~;; S"ti

~r,'k/·rt h~t frH ;nh·1 hiinfnfhpo;;_c;f•k é\7. 

··h·1n knrn......."~- .dc"l1:.t' ~.,.,....,._. l:'"!t fn
:·in"'nak n ft•l,· l.>C.,., ... ,., :17 h'1r1r):-tf1 '•n'kf.. 
;tl~li1\'.'"l1ói,·nl ;., frlf.t n,.,.rli'! ,.;('í'ic:;_ 

n:'t""\" ur:-~m k' ... ··hr-7 c:.·,nll1"~1t:oo;;o;;flk. Hn 
:t1·•r\~ sr>m trln,d a k:lrfirr11.. .. nr1A !" rn!t
~f'.rl-.,nr is nhh~l.l1 •·tt1~t""'f'l1t:-tfik. n'Íl
(':)::1...-·rl jjo;;q··nr·k \".')it:1 ilfo;;7ft7:-tt minf"1011 

~r!,,)'··n:--.:;;;...::H! n011di1. Ha hrp·mr-.rl-.:7nr i.;;: 
n;pnrnni:;1.::. vir0 i...:n:ín \lrnnt l.:!'·,i·h,.-, 
\"irt\···~-\. \.,.;e" io;;n:)•; 111"'11"1:. n('rlif1 p(""IPr•' 

,·,rf \":n a fi\lrl .. ;,_; 1, ,.:1, · ,1_ 1Jf1"\""Pl ~~·· fi11-
r1"" "n· ..... ,,-,kin ~l.,1:1 1 l;tl h;in'r·tí)rJr,.k. 
1:~, Jni,:t•l <17 111: !"t•ndt·~: ,· ..... nr•n'\~'""1·: 
~-;·r,ilt~ i...: 1; . ._.,, n l'l'~:,k l"Jiiqt .. tf' . ..,n. 

ho fr\- 1, hfH1,1lf n••mrn.:<.;t""r '1Jdh:-t-.:t.:·1 

m~o:"1t ahhn7 ;,lk.t'!Y1;p1:d'1i. ,.,'.,fp;tfr'-

1r·f1 ,·.s t11rltnkrn l,.,l,'f'Tl ll0n\'h·, ur:1.1· 
\'H.P\" rH·nl''"''1: 1~;·~-"·il '.":11:tki úr1v k:í
rnmkncll""li·k. c;;7;th·ln ]011"\'1''1 , .. ;,.,...;c:nán 
ura1nn;1k kihrw,::iit/) i· ,.,\1 ~~/·lkHl a 
ti-it.,.i·n,·r·s f' l i{Jr:",...;nk tHr·lli'lzt'•...:,'•\'f'l ió
!S7fHrAhól hu":on•1iit fnrinti~! vxrrutiót 
tenni lnzaz lc·fo~lalnil. \lúsnnsznr öt
\'C'n forinti.l.!. h~rmarlszor pPdig dtfll-

t,..,,,-.k a nPmes vármegvÉ'rf' ~ mPg
haljon érette. 

A7. nf'dir~. kí ~' nlvan k~rnmknn4•t 
hallván vobl{itö] s mPI.! nem iPlPnti 
virr>;c;;n{Jnunkn~k. tPh~t nr~;;;?~nu'"'lc 

tiirvo'om·" '7Print c>l~>n<'"nhPtPtlenül 
hiintptönii•k "' is tíz fnrintra. A1 
nlvan """'·ikfno kArnmknr1Al<nak n<>. 
dif7 ~;;;·nlh~rl l0<-r\·r•n ur::~~áoán klvül 
anf'lliilni (fpl) .. hhf'7ni) vármf'<Tvnnkr<> . 
1\~"IV irlf.71;'n"l<. (p)TY>oras?to11onek) 
fplp ,.f.rlnnrT\'t'nkt'•. n fPlf" nnrl;g PXe

kn+nr hí1·~kP. A7.. kiknr-k n.-.f1ie- annv~ 
(·1;) i::t\'nk nnm \·nlna. pl~;;;0hn.n öts7~7. 
p:ll,..6v~l. m!Í~n(ic;;?rw pc:;?.fr>nnp;p- ''rtló 
pho:lgf!al. h~rmorlszor cit~lt~ocA'l( a 
':'"m~'S ;,árm<>gyf.re és meghaljon 
I'TCtte •.. 

TTovanf"I-?Pn nkrn~nv lYl:"!CJ::.h~n fn'!
lali::t ~ ,.fn·n'lflf!\"t~k f'CJ'·,;h 12 pl;;;t·&~~t. 
!'f'T1c1P1k,.,.,;~~/·t (kAhrrrlq..:n'k. tnl,.~n.;_ 

snk. anÓ<\'o;fplj ••h. ii<TvPkhf'rtl. Vn<TiiJ 
"" ... " <>avakkal ii"ZPI.!"Zi a rrndPikf'-
7l>s<>ket: 

.. Fgvn1ú"'t f.rh;:/•k. s·.r~>rP''J~k t'•s i:lr
i:tnnk a·.r ÍCJ.'"l?o..;:ÍCJ út iá n: ll'-r\' fnr1ia 
T .... l ..... n i~ !>=(••ríft•ni ;-.1.:~'• ;1·, nt•mf's ,·ár
m<'I.!VP is ökl'! nlt~lmazni. 

l(""lff'7'"f""l nz f.lt!ll;h""~nc;; f''·iíl/•c;;pn 
fülC'ki várh;m 1667 máius !'1-{·n" 

ji\rti>n•·ln1i n:~<r\· ;n::hron ilv0n ~?i

''(lrú 1iln·~··n\'f•kkP1 :lllt:11{ C\7 orc;;?áf! 
,., .... ?r>'ííi To..:1 .• , !1('\"(;npk ,./ clplmf.rP. nt r"' J· t 

~tl(lt.'lk hr)<f\" . <.;í'r)l.-innl{_ c:<"H'11 f~rffl

/ll"'i~\ ti\l,h ·l rn:n' f.._ . .,,,,,~ .. t·'' " tn n. 
tflk hnrr\· :ln) ily n; ·.rl.'.\.·h··'"'l :'llln.')k í"·d 
., ' ;~,.;h>ni liit·,·/•n,·r·t· ,.",.11,.tf. nl\" ,.,..,.".r_ 
1/.l:hn~l , .. ,,.,.".,h".'n k /·n·.'·nvf ;-t t;>hbi 
;'illiim1 ti)r\'(•n\·nr·L· ;" /·..:. hi·.rfn...:ítiúk n 
t {l r~:vi·,lmi r~·nrl~·' ,·.:-.: lv".kl;1 

:.1;1 ;._ ti11 ;., :1.7 :ílbmi t;·q·,·~··n,· :1 k:l.
rnn;l.rnrlit~1. n(' ki szah :tnnak f·r
vi·m·t' 

T.f'(f:ll:'thh él t;'u .... :Hhlmi 1,"·n·'1 h·lf\'(' 

ll""lf·l! mind.f'nki kiitf•lp~.:.;;:(•(1i•t l-l::l7.:lnk 
ni·nl•n( ·k f' 7(' n átk ne;; hílnfl r11Pn bs 
mindl'n Pr<i ös~zdogásá\'al irtsuk ki 
c·zc·!l rákfPnl-t. 



S~'feUhe~6g4. 
(l'i!'lro Har~ellini könyve Szent Feren<TÖI). 

P. Fiizér Jullán. O. F. M. (Róm~). 

Egy rűtrényü múg.ya, melyen clhamvadna a Rend hős
korát kii\·ctö szentferenci irodalom. az lenne a legnagyobb 
hódolat a Szent előtt és ~z lenne az egyetlen mód is. hog:' 
Jné•gf:g~·:.-zer nu:•ghallh3ssuk a maga tiszta cseng:é·sében :Jnnnk 
" h~ngját. aki mindt'n cselekedetéhen Kri"tushoz h·lSonult. 
( 'sak ke\·és kiiny,·npk kPllene megkegyelmezni. C<ak olva
llnknak. amelyek mint a Fioretti, nem a vizenvös szentimen-
1 ;il IZm\'" 'lóhalm"zai. hanem igazán beljebbvezetnek a szent
lt•renci <'let st ilusba s nekünk adják azt a szeretet n·1gy a iún
rkkaké•nt. Az Oss••rratore Romano irt igy Bargellini Szcnl 
h•rpne-könvv<'vel kapcsolatban.' melyet nemcsak azcrt akar 
:: mál!lv~-tüztcll megmenteni. mert remPk ötvözete ~tilwmak 
•'s gondolatnak. hanem azért. mivel Szent Ferenr lelkének 
i·~ f'zzf'l cgvütt a s7.Pntferenri é>letformánr~k az összetevőit 
teszi clöltiirtk láthatókká és fgy adja azt nekünk .. a szeretet 
nng,\· ai;\ndékaként."! 

A könyv a .. Na!!v 11:\liaiak" cfmü ötven kötetrP trriedií 
sor,.zatnak kilPnecdik kötete. Nagy pánák <'letra.izai állnak 
<lót t L•. akik súlvos politikai kiizdl'lmek közölt önm"eukkal 
<·s kort{n·saikkal viaskodva lobognak el Krisztus Egvhi1zitl•rt 
.s ut:ín~ SzPnt Tamús. majd Dante biograA4ia jön. K<'k ala
J.on h:~tnlm"s na~v barna kövek. melvekböl egvhúzak. ko!'I
,·pn!Pk é•pülnek ráiuk frva stílt"os '?PO bPtiikkPl: Snn Fra>I
('f'<.;ro - f'Z a kötPt kíilc;;ö formAin. Szinte szu~ger:í.lin ::17. itá
liai kPk fog al<dt hC'~vnk töv/>hPn. fnlvak mf;ivPn Pr::. \':Í.ro..,nk 
g\·omrában pgvformfm mpght'lzódó szerénv kiilseiii franci,k:í
nus tf'\mnlomok fos kon\·en1Pk kf..nét. mnlvek a7Prt v~nn.lk 
olv si'tríin t\s ~nk~'" hoe:v nlPEsc•kszorozott r'-=nmónnntj;ti lP
~:'.'C'nf'l< ~·z rmhPrhalftszntrn ki\'etPtt n:1gv Hflló'1ql<. 

R:'tr!:!Plli'li Fl'<tnC'f'(;:(·o S7Przetesi Plr>tPt kf.t f:lirl'llmas i<il'
zóinl kihf. 7Úrja: .. n C:YÖnl!e f.s nvomnrúsfle-os" hPlnnklos mPIZ
c,llknlft.;;:fttól .. n evi'ln!:'"í' P'?. n\·nmnrúsáttos" Krisztus iPI"'nPi.;: 
n'•fPlPirr F.7t az icit)t;n·tnmnt töltöttP TTV"" Fr:-.nrpo;;:rn fi•·il\·'.-A_ 
\'l.lló~á[fe':ll. Kh·iiln v:1n n kÖ'1'1\'Plmü !fiúkor (>s a bolcine: h:1l:í.l. 

A kor. m()h•hp hPlPszíilPtPft. a rahc:ftf! knr::t ,·nit. Nnm 
\"a!'. n~"'m h/>td,·ó kötiifff' meg nz PmherrkPt. l\1"~"- hrhízf'loi) 
l·:;; k{•rlrlh0tf't1f'n hntalom nehP7PdPtt rfliuk: könn,·íí \'nit. 
mint ;1 h1'1 mPlP!! mint ~ tüz. csnnrlPc; {•'f'. tnrtóc; - a ü\ .. 1ni1'1. 
A pvani1'1 kénYiSPltP ahhan az irlf\hl'ln n E!'::t7rbnc:~n ..... 1. mi'1t 
r~:Jni·dnkh:1n ;q nl:1i v::ti?V a mnlt százé1rih:1n a P'vanr.f. A lf'
~·.•nrlt ú~v hP::.:7/•li "nni?\' Fr"1'1rn<;;('() a n~nvkerPC''k-Prlfl A:l. j<.;_ 

t;"Jllt'lho.n '7\ilf'ff'tt {llhtf'k kö.,.ött. DP snkk::tl r~ll'l':::7íníí1"'h el-
1;(•n7Pln,i.,k f'~,- r!vönvöni h:'17:-1t. finnm Ps ff.nvpc:: (1\'"ni,.i
kplr·nov/•knt :1z Úic::7iilf)tt körij} "" mPllpff(' ké-t !'7imhn]ik1!:;: 
·'1lhtnt ·n S·H::t n ('"\':'"tni,",kprru::kPrlflk m~~n:-~r;'Jf Ps n r"'''1nh·1r'"1/,;: 
JVn·:'ln'·~·,t· l•:l,7tnrrk h,...l\'f'"tt :l ki-: m11ntr~c:nk 7,·u,.nlórl/1 tö•nE'
r::·t n1nlf.l1!1kk··l ,...,·::.:óld~'"'~l f/u:::ííkk,...l {u::. k4rtn1Ak 1 ··'"'~l .,t-i!.- rnnC"_ 
\':'llt;'l;,;.ll~Cli ~-i);·ntclik il h"'t'"tlm:t..: (fV:'lntúk-~rPc:kPrlók A~tól :1k•t 
:1rdn n lf'Pinhh nnc:?tóiíról n,...,.,..7. el: Fr~nrPc::co. Fr:-PH·Pc:rn 
··oh lntt. mPrl rabs;ígbnn "ülPtett. A rab pedig a szab~cls5gr • 
\'{l!:!Vik. 

nf' mindnn .-;;:i~--pr·fp]pn kíc:f.rlnf ('(":"lk nö,·r>li n hili'lf"""·':{ 
-:1"1h·.'d :\? \·rolt ;1 \'{lrr'.':l hnQ"\• kiJ/•nio11 Ö"rr'\:ll"l'~hól f~r<::"!lrhl_ 
; .. l; kiiliifl<:{•n/•hrij ;1 ~\':lniú nnha öTolAc:,;hfll (J..-. Mt'>ffi si1<rr111 1 

:\fiqrlifT (•-:: M;llrif'"lnh"n fiin~ Pipfrn rii "R:n•"'1'"'11'tin'1/.tfil :1 ffv:lnil·l
;,,...,.p.;:l{"rl;)t;'1· ;1...,,.,...,~, a nfn.,.A!'l fi7f•ti J.,-iilö.,r'ic:: Ac:: mhvii!:! c:ik-"'r
'Pl~"''l r> ·/~h-'~11.-ro?'Íc::-}it c: :1lr-"lr1·:) :1knr:-~tl...,l"''lll ,...?,...Vln-.1 ., <.:7'"'1,':1k·· 
k·d 1.-roll kr'7r1Pl"''ÍP kön,•ör!!f>~f'it: Ah·:1m PiPtrn rli nl""'l'rJ:ll'
drn, .. 1 ~·lff\·nn f.r·r7ff'"l h,....tT,· i17 Ö f1~ n'"'~~"~"\'nn f';innj)tt fi) 1 ro . 
{7 ,.,...,1f :1 1PfTO~liT\'Ohh nróh·1i:"l' 1,...[.'\'r'hni ii'1M'"'r1'-íh'"'lrJ :1"1 :1h·i '1t 
f'..; Fr:,nt•,....::.:cn t,·irn.,.'1t :1 ,·il:'lrrhAl tf.rh1il f.e:: ;~;;t-.nt rni' .. ·rw :.- .... _ 

m:.,\. n:J~T\' pn\h·1 nt:l11 mf'fT'·:íltA7f:1ff:"l kii",·örc:f.~(l' fr:rm:·l.i<lt: 
.-\1v;'l'1k ](i :J mrl"''n\'Pkhn.., \';l<Y\'! S7'1hnrl lnft~ 

. n:lJ'~"~",....Tlini rNn,....k törf/•n,-.lmi t!p·htnt·ha :ílHh'"1 , .. ,br-.H;; 
"J ..,?·•h·>~c:·'icr-::?nn""li•l..; f."'r'"'l'lrf\c:("f"'l f;thlrnt•-1t rlP .:::n'l...\('"'11 t•:r,..,'"'...,llll
':thll nl;;,.,".~·ndtr·l ,....,,...017i ;'l m~'n· ~7·lh~r1 ~!''"'1'1rí'ro:rn ]('l'.·i··il:"l~!-it 
.\ S-,.,, .. ,i·, ifl; .. , ...... : . .,".k ,....l .. í\ f:1r!i:1 m:P. fill Ft·;pv·, ... -:,-.,.., 1.-:r•·v'n· :• 
··il.',"i'r\1 l.;enl(",dik irT·•7i io1nt,... 1\fPrt Fl"l'1rf\c::rn "7"'h'"'~rl-::;'l' 1 -<.:;ro
:·rol,..L"l,r.,l ·, ;p1 a O\"ifi:1 l"Tlinrl...,nn'"'~t{. '"'~"'i r·h· c:nnri-íH::.::1n fr •!"' 

, : .... ;..;."!1111-.. r· .. jt• ,.:t'1 :1 S7(lr\f n:tE!Y f(tirhlmfl'1:lk fitk·1 i-: 
,S·,·t}J·,rJ ... ;'l"".d n·1rT"\'tlO f."·HPft(l r;.:: ('"7/•rf .... k:1rt.1. ;t '·ii 'l' h;·.,;' 

.1nn··k ;1rni n1ínrlnn':r•rr:1 h:7fn<.:íti·1 :l7f n,..ki. Fn\· P 1 h"J'''""''"'' 
;,i..; l~··]flt'J....,;'Jh">l""j f·1]."11'·1 ~n·'O <.:7;J}·nr1..:(JO'Í'1.:1'-i: ('71 a h;·lfn..:Ít,"•'.""i' 

,t S7r·t.:.l''n\·.-=!·'QC'f. :\ <;i'l'~~(··n~· . .::.t·l{ nen1 .Tt·zu~. csak .k!:!~'E""\ ':!'l~"'. 

1 Az Os .... pn·:,ton• ci\d..:írói:1 \';-Jlús7fn1ilf'g c~ak ;tz Ph-=; 
:-/Pntff'rf'nr·i in•rl·~lr'l'lf f:n·tr•tta .<.:?Pffi Pliltt. é>nnPn ,,.";d ll'""ll 
;,k:1ri11k flllit:'t..:!Jt kitPrif'"7'f'f"'IÍ c;;fit, nem i:-: t(l'rje~zth(l'tjúk :;t 

a m:.•Tv:1r ~.:·,pntfprf'nci irndnlnmra. 
2 S.·u, Fr:1.nrf'q'o, Torino, 194-l~XIX. Unionp Tipm~r:1t1cn 

Editrke Torinese. 

.\ három 8Zf>nt király hódolata a péc~;i hetlt"hf'mhen. 

cél. csak eszköz. hogy minél hiánytalanabbul valósíthassuk 
meg az Isten akm·at<it. Szabadság és holdogság egyszerre. A 
Szerzó Francesco szegénységének új tüzeit a középkori sze
génységeszme szomorú valóságain ragyogtatja fel. a Rerret!
nik és Beghinék lázadó "'egénységén. melyet oly jól ismert 
III. Tnre: . KönnvPbb találni olyant. aki szegény. de szeretné 
a gazdagságot. mint olyant. aki gazdag és azt ne szeresse." 
Egidio "'entenciázott a franciskánus szegénységról: Ha a 
repülö sasuct~ a ~záfnyára t:-gy gen::nUát kötnének. bizon.~· 
nem !'?árnvalhatna! 

Francesco pPdi!! ,szárnvalt. Számvalása közben társ~k 
csonnrtn~ulnak köréie és mint vándormadarak húznA.k vi-e-lg 
a köz<'nkori Itália mogaskilf~lt• városain. falvaln. Úgv "All
nak mPg itt-ott. mint a madarak a rPmei!Ö faágnn. Csak a 
Porziunrula körül raknak f6szket. gallvhól Ö'8zetáknlt. sár
ral ös"7°rAE!"ac.:ztott kunvhócskfltv~t rövidlélekzPtíí nihPné~re 
összPt:1lé'llko7fl::.:rrl fos m~e-:1bas7:íll4sra. hoe-v ~zután Fr~flrPc::co 
tan~nUt<.:éÍrn Íli örömök1<Pl repiiljPnPk R7Pt ismét a szélró7c.:a 
minrlen ir:\nváha. Az Isten vártdnrai. akik soha nem érnPk 
útiuk n'•gf>re Rnr(1Pllini Amhrogio Loren7Ptti a ió Ps rn~~'
kOrmfmvt :1llPe-óri7:ilt1 h::1talmr~.;;: \'f!c:7nc:t utAn fria le Fra!l
cr<rn 6s társai vánrlor predik:ícióinak állomásait. Az !ró és 
rnlítörff.né!'7 kap('c;nlórlik itt pgvhf' aki énnf'n a San F"1·n-nrP~ro 
mP"fr;ísa elótt járta v<'gig és öntötte sorokba a Via Larga 
S>PllPmét. 

A nrédik;\ló Franresro ken's szóval szól. Ahogv az ar
tic.:la c~nk il7f rnl!vne-h1tin fpl. ami n tPrm&szPfbf'n m4r (J!:!vis 
m"!!\'nn. Ú!!V Franrf'!'co i'f"- csak arról szól. ami a keresztény
~(-rrhf'n hf'nnPVan De ;-tffiint az artisf:"J. Ó is ~opri41is erPdPfi
'f".(;.f'pf f1t arl ho7zá. Az út. - amit ~7erzónk Fra'lce~cn ka
fPrll·:'lif\n;-tk nPvez - ~ugallh a legtöhh ee:vPni ízt nPki. Az 
úfs7Alen ~7ocfi a .. frntn ac::ino" a ~7amflr fpc::fvPr h;tsnnl:=t.t!!.t. 
S7,...n;.r~,· ] .... t--,..,n'-'lllt-fülii. ,...ö•·Pk kö7t hal'lrlnknló ("c:~rc;ikról 

mnl\'Pl..::Pt fütvör0c:.z\'f> nvarr.-nlnak :1 tn!'canai oar;lc::7tnk: az ó 
~7:1h'"'~r1 lPlkf' is fav n\·nr~tali:l ;l f<lrarlt agvona,·ötört fpdpt. 
Az t'lf0n c:7éf~7órt tránva Prtf>ké\'Pl iPe-vzi a pf.nzt s a huhos 
nac:;:iJ·tn i.::. :1 Kic;;Phh T..,.c:h·PrPk nPJri::tkAn~ a7. úfnn ;:.k;:~d elP
iP. A? út-.:7/•\i. kPm0nvföldti flr(lkb:~m. mPlvbPn .. fü,·Pl{ l>s S7Í
nf'c:: \·ir·(pTn'..;:" tPrPmn('k. a Kic:ohb Ted\·f.rt látia. akinPk alfJ-
7af[Jhól kPl' ú.i (>}pfpf ;1 Gnnriviseli). Frnncec:r~ ~~ útn., :tdja 
1P,...."7f"lhh lrlki l,...rl~,.;;. i.;; zuhogó esőben. ~Ü\'öltó szélben n 
1ii:~l·l!'ff's hnlrlnc~fte-rúl. 

Az ütról lP-lrté>rnPk, miknr e2vházak:1t l:ítnak p.., a ''"(
f(']rn .::.:í'."lJ.,...,rl,-inh·•., c:7:1t·n'-'~ló FranrP~rn ~+ölPli n7 Pg{•c::z fölrl
fpL·t;f · IMflrlnnk Tf..g(1'0 Kri!'7tus. és áldunk. itt és a7. pgé>~z 
\·i1:1''('n lf•n) rrr,·h:í7:-Hih:'ln! ~ mi~nr ic:mPt ::17 útnfl vannak 
!!nn.lnhf:1 :1 P'1nrokra tPrP1tlrlik. ~ldknPk f(>lPlm~"tPsen n:H!v 
h.t• •lmuk ,.:ln Kri~1h1:::: Tec:fp ('-. Vf.re fPlf'tt. F.'1'1nk ::l fprmt>
:-:?r·•f~•lr'tfi ~...,f~1,....mn·)~;;: lctMf'm•;'1Yf'"" n11m1.. FAn,:1hó1 ~iin :1 
·.7r·1 ~~ 1.:::nn~:.·~··k! .. ,,.;(·l :-../"l''"l .,m.'"'lv ~Alkül 'linr~ ilrlvl).;:c:f.g mPrt 
nr·.•:.·ul,. npn""l '"''ln·1 ::,"i·riittiink .J/•711C: "R·lrl:!nlli,,l V'rn.,r~">~;ro 

n;l"\'-n"l'!\' n,·lln· 1 -ti...:;tpJntAnPk f>s Rl"lm~hnz '':1}Ú hh·c::P!tP'1Pk 
n\·it i;"JI i..: f'l..:i):-nrh:ln a 7 Fuch~trÍ~7ti:l ~7f'rn1P1 M'lPI""J lit i 'l mllrt 

h;l nf'rn }-.i~~(' \"nln;-~ - íri<.l- hnf'"\' 1'0"\'pclil] nnm'l n hirtnk0-
<l ,7 :'th·;'ll1r>:rf:l.L·,.., i!:?;l•i1wk. nf'rn kiltötte yolna Rómáho?. m·l
!..!;Út n]\· hh·..:r~n"sf'n" 

P1''li" n~·~mt k,....7f"l"•-.fto\ fnj:~Ya fievf'lh'" Fr<tnC"IlSrót <..'~ t:ir
-.;lÍ' s t·~rnJino ;,;-~:-ciin-ili.;;: tnrlt;lra aOtrt hf'IO"\' a róm~i kuri·1h'lr 
nrom minrlP 11h n/•7i i•1--=7C·mmnl ("'7f a 1.:-iilönö<.: t;lf'fmórln1. Róm:l 
nrm i-: l'n~roclh(•tfp ho.c:.v n Kic;;Phb Test\'C;rf'k rc.:apatns:m hr,. 
h n n~· i;tn:lk az út·1kon. pr00i'k::llinn:lk a ,·~ros.okh<ln és ut:lna 
\'i~ ... !:tk·ln\·;Jrnclianak :1 Pnr7iunknl:ího7. Míg rsak ke\'C'sl"':t kö
\'01ft.,k Fr:mcC':o:c•'lt a Pnr7iuncnln lf'hf'tf'tt a köznnnt. de n1iknr 
m:"tr ~:til:';lk r. .... ~7:17iik h:~lle-ntt;-tk rá. a Porziunrol{Jnak !1t kr·l
lett ~dnin kii•ponti jE'lle~:~t Rómának. FrancE'sco összereneni 
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Ugolino 'ZG\'aira ,.és attól a pillanattól Pietro di Bernardon~ 
lia érezte, hogy szabadságát \'eszélyeztet! a családj~. Mig 
gyermek \'olt. e!i\bb Pietro di Bernardone gyermeke, ::~ztán 
az Istené. szabaddá lehetett. De most. maga is atyja egy nagy 
familiának. most örökre kül\·e \'an és fogoly. Róma tudt&ra 
adta. hogy a család magá\'al hozza az atyai felelösséget. 'E:s 
,,mint a l'"t!úd az Allamra támaszkodik, a Rendnek az Egy
húzni kell t<imaszkodnia. nemcsak lélek szerint. de fegyelem 
:--zC'rint is: ncn1esak sze-retetben. hanem jogilag is". 

égről égő szArnyú Szeráf borul • · é• a fáradt t~stre ráég~ti 
a ,.gyönge és nyomorúsá~<os" Jéws jeleit. Az Idézet má;odik 
része is bezárul. 

Franccscón,lk, mint atyának meg kellett tapasztalnia a 
mindt>nkori atyák gondját. akik látják felserdülni gyermc
kt>iket L's nem tudjúk lf'olvasni arcukról érzelmeiket és gon
dolataikat. Sorsa azAtyúk sorsa lett, melynek \'álasztása csak 
az lehet: szem· cd ni és nwghalni a családért. folytonosan ld
s<•bbed\'t• a fiak nö\·ekcdésé\'cl. akik a tiszteletbe n•sz,·nttei 
kC'\'Prik bC'lP az Pllcntmondfts s7ükségcsségét. A-:. atya fájdal
múhoz hozziliárult a mün'sz fájdalma is. akinek meg kell 
,·:t!nia mü\'l•tiil: !egfé•ltettebb k.incsét. szegénységbe foglalt 
szabadsú~út bcletiirdcltctti•k egy regulába, éreznic k"llett. 
ho.c.~· senki scm tudja azt a magn teljpsségébcn fclr.lgyog
tatni S n1indPz ~lzt.'-rt. tnert atya lett é-s örökösei gyarló em
berek~~ C:-:<.1k Kl<.h·n. n n ö. aki nem tartozott szorosan a e:;:a
!úd,iúhoz. 'lZ nem szomoritotta meg, nem árulta el sohG. 
Fr;1nc:f':'CO fti!:!.c:ctlf'n kiké-nek egy része volt ö, bezárva :1. 
iöl::-é:::cs ~zcgl'n.\·:.;;('g tot·n...,·ába. 

A történelmi távlatok !<ödében Isten-arcát kereső utó
kor az idézethe zárt élethez hozzáadja még a két utolsó évet 
1.: és lgv mondja Frnnc~scót második Kriszlusnak Ebben a 
két utnisó évben ért Francesco a tökéletes boldogság csú
csára és vele az korlátlan szabadsághoz: A szenvedések és 
megpróbáltatások keresztjé-ért dícsérhct,iük az Urat, mert az 
\'alóban a miénk. Az a !egfölsé•gcsebb dics{•ret. mcly a !eg
nag,·obb meg:llúztatúsbó! fakud. A !egnag~·obb mega!áztotús 
pedig az. miknr \'alaki szabact akar lenni és rabnak !<cll 
tnaradnia! A Naphin1nuszb::1n a sz"n\·edő ember strófája cs:-~k 
hárPnl sor. dC' ez FrancC'sco t.!.,Jeh;hilJ húsz t;\'f't ölC'l flt! Ezt 
a strófái a !egtermé-,7etcscbhcn kö\'!•lheti a te,;ti haiál \'ers
szaka. mely mint é>jjcli tn:1dúr lro•qúlJ az f'mhror vúlhir:l. dl.." 
n1úr st.•mmi rosszat nem tf'hrt: .. F:~ boldo~ok. Ur~1m. kik ma .. 
gukat tncgadták szcnt :llc1ratodnak ... " 'Es tc. frate Leí;nc, 
írd fpJ· ez nz ignzi szabad~á.~. 

Francf'sco a San D;1n1iano kf'rtjt'•ben szalm:ín ülve .. d
aludt-fc'nvü szcmcklu'l kC'zdi l;nPkf-.1. Rf'7árta fúidaln1as (·lc
té>nek idC'jé-t (•s az eJ..:() akadúlytalan lépéseket teszi az öriik 
Birodalom határai felé. 

Rargrollini kiinv\·e nem n tilrtl'•n;•:-.zé. Sf'm n kritikusl•: t1f'1n 
is elm<·lkedL's \'ag~: .i~mbor kí,(•r\Ptez<'s. Egv linomtollú. nog~·
OlÜ\'clts(•v:ü mPdf'rn író müve aid nf'm tngad.i<t Sf'ffi katolikus. 
sf'm olasz \'f'lltftt. fos <tZ irodalo1n cs7ki1zci\'l~l igvf'kszik !nPg
i>rfctni knr1:u·~:li\·a] ha7;'1i:1 le~n:'!:';vobh gvermpk(•nek le1két. 
Hisszük. hog~· sikf'rlilt i.~ .nnki. 1\'lü\·/>t {'rdcmC's \'nlnn mlC\':1 .. 
ni: b tulm:wsolni. hof.!v magvar fiildiin i;;; min~·l . ..;z(·le:-;':'bb 
körben k~1pják 111C'E! az· ii kilnv·,·i>n kf'rf'sztül is Francesco lel
két - .. a szeretet nagy ajúndl·kak( nt.'' 

Francc:'eo 1Phát i.C:a7Ón r~1vúnak érezhette magát. aki tf't
hóre ,-~n (lnm;-u?;án::tk é~ öröki{s !'7Pmrchán;d~s má~oknak. Úgy 
Creztf'. hm?;v az J!'ten is cltá\·0lódott töle. Szomorú elhagv:-t
tott~ilgflb<1·~- ~úl:vo~ g:--;on1nrbaj_ial. a földi fé-ny számúra ki
alurini kl;!'7Ül<) !'zemm('l n1cnt föl \'Prna hegyi-re. ~ o1t fönn. 
.1 fli1d l'.~(;:! :~ö:<itt. r:~"10hr:cdc-1~ l.:~;,:._;re cti ü;~lk crnb:ri gvöt
n·lcm: Ki \·agv TP. Vr<1n1. é:o; ki \·ag:--·ok én? A csend (>s a 
kontcmplúció legmélyebb pontjGil éri,.ti, amikor a hicter-

FERENCES SZEMMEL 
akarja .-z a ro\·at ni·zni az flt"tl't, A 
dkk<'k mt'gallitjak a lapot. nPm lüktPt 
berniik az ~ll't oly kiiZ\'t'tlenül. \'iszont 
a g)·akorlati. az irodalmi l•s a mÜ\'Í'szeti 
f!lt•t számos l•rtl"kl"ú·~bl"n. l"lbt"szf-li-~ben. 
ft"stmen~·ben. szoborban foglalkozik a 
feren<'<'S ki•rd(ost'kkel. t:zl'khez minden
kint"k v~n szava, t·sak a 1na~yar barát 
n<'m tahiita m<'lt' a maga organumát, 
amt-lvhl"n hozzoiszúlt volna a fl'rene.-s 
gondolat ~rtt'lmt'zés(•hl'z. Ha nt'm ls 
mindenbl'n illl'ti•kes a bírálatra az. aki
ről S1'Ó \'an. mindl'nesetr.- i-rdrk.-s i•s 
has1nos meghalhmtni az ö vallomását 
is. ~'hht'n o ro\'afban ml'l<•7ólalunk ml 
is. t'nm•pl'l.iiik t'S7m~nk hitell'S frfrl
m~7í·sí·t. rlf" fl'lf'mPI.iiik Ó\'Ó szavunkat a 
h•lreí·rfi·.,.t·k l•s fi·lrPm-:1~\'aráz:lo.:ok t·l
IE'n. t·ogad.Ja nu·e:t•rtí•sst'l szavunkat 
míPd az alkotúk. mlnd a birálgatók tá
bora~ 

::\li m<Jeunk is trle va~~·unk .-szmi·
\'f"J. Ri7on~·ára i•rdt•kelni• az f"mhf'rrkrt. 
mit s76lunk mi valamrh· kf>rdf-shrz. 
Sok•t tl'r\'l''l"rtünk. Talán tiibhl't. mlnt 
\":l1:tha. f'7Pf.l:höl na~~·on sok az t•h•tbe 
kívoi."J.ro7ik fos if"ldul. liaeid ismrrjf' mrg 
nh··u.-úkiizii .... ...,t-·triink. a frrrnrrs t:lhor. 
f'Zf'llPt a L"Ondolatok~t. s tilr.ir VPiiink 
a f.-ii•t. ll;;f'l!Íf.,.,. rlhrblra a ponitrelatot. 
l.:ís~a rnr~. miPt ft·szül rs7mi•inkhPn is 
~7P~t f'••rPnc• J,.JL-,. s JT1rnf"l\'irf" fnP'hl
~o7t:lt a :\la r-ti ... f1rn komoh· ki•rti,;tii.P, 
flpr-.7r. rni az iirilk i•lrt ~7,.rnpon1.i:ihiJI 
wi·r1otrt>1Hik a doJrrol.c;tt. F.hbr a tii.7Pm
~7ii,..hf' j.., r~:ltc :1 fprrnrrs ,·onatkozású 
i~ll'ns(·gl'kl't allítjuk. 

1J:)" kf'riil i•rdf'kliírl•··,i kiiriintthp az 
az rtTvik fiN'Pmhrr di-lrlöttt r:ld'ófrlnl
\'a .. ~ ... ;1meh:h~>n 37 nr .. 7áC )Prrrtarrvnbh 
kf'~~·h<"h·r ir:ínti áhitatot prll,.nf!forrzl 
kl a no\'l'llairó. A .. szentkútl viz" szá-
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mos ~sodás g~·ógyulást hozott már, igen 
sok tt'sti n~·avalyáfól szabadilotta ml'lil 
.. .,.", . .,.dö tl'•ll'érl'inkl't. s mí·ltán táplál 
bizalmat iránta a hívö ní•p (·,·százados 
tapasztalatokra fpített hite t's ke~:~· .. Jrtl'. 
!Szt'nt Fl'r"n~ fiai ~:ondozzák a ke~:~·he
lyl't. s a magyar <'l<'t ll'!!:Uiilbbi mt'g
aláztatásaiban százezrr,·rl \'ezt'tte a 
szt'nfkiltl Szüzan~·a lábához mag~·ar 
hí\'einket. F.z a k<'~:~·rlrt ... t rontó ... s .. t 
m(•J,·rn s(•rtl ezt az áhitatot. s dur\'án 
bt'lt'lábal a mal:)·ar kr .. ,·helyt'k ferl'ni'I'S 
Ört'inrk t'pítö munkajába. 

l'~:~·ant'sak ~sodálkozunk Sunt F•·
rPn,..~rk a7on a hrmuf.ttoí~án. arnrl~·rt 

\\'. Prtrola y :\lare-it n~·u.it a .. Paradirsom 
dombiá"-ban. Kt'\'Í•s kö7í•nkori nae-~·
~a2nak az t;IPte \'an. :.nn~·ira ti~7.fá7\'a, 
mint Szt'nt Frrt>nl'i•. F'p rni, m:tl!"~·arnk, 
adtuk az re-~·ik )Pf!Jd\·:'i.lbhh S7.1•11t Fr
rrnt>-i•IPt r~ ;7of Ral~n~·i f;.~·iirP"\" i'"rtlt>rt 
miívi·bPrl. ::\li•l!"is P7Pk a tor7 ,.,.vi·~i~i·l!'Pk 
i-s h~rnic;o Fiorrtti-abkok :"7ii1Pttrk mrg
a Paradirsom domhi:lhan':' \";1e:~· rz a 
kiln,·v i" !117.PfVPsrn hr)Ptartn7ik ahh~• a 
soro1afh~. amf'h• szintl" frr\'"'7f'rÜrn fnn
.ia n~c-~·.htinkat (·~ s7r~fiPinkPt a ""''""''f"
di•h·rk pi..,7koc;o hínoíri;tha':' ~7rnt J.'•·rr•H· 
,.nt<k:11 rli;krlöhh hrlvrt \'Í\'nff ki a ma
l'\"'tr h•lrkh,.n. sPmhnP'\" :t7 ••ffi·lr Jo:tl:\
r~o;oo~·ítás árfa~a fi.,.7trJpt(·nrk. :\lind
i J"-~7P ,.,..,. J"lnkott kiin\'V''ol ..,7'' norudntt 
kiin\"\'ni:lf'nnk . .-\nnvi i•r(IPtilí;,1; . .,.t ""lll 
sikrriitt lih"''ta"h. hor-\' )('l":l):ihh a fr
r,. ... ,...,..c;of'k frlfiP"vPftrk \'oln:l r:l. J.'rrf'n(•rs 
kiln~·,yf~rha sohas('m krriil br. az az 
1'1:':\' biztos! 

S7Pnt Frrrn(' \'iláPi Rr"fli(' :\1aP"v<~r
ors7~ rron ('P"\·~i•"f>"' Prfivr1 -'i JI ;\ forof1,-.f'S 
J"ondolat "7olc-áhd:íh'1n. JlH·,•·I :w.oon ,.L 
);iJTi S7Pr7of··~ :111 Hhnr·íh'ln. :\ )(i\7ii" 

munka felfokozásában i1jahh t'röforrást 

n~·itoU, amikor mt'~tinditotta a .. Rendi 
i~:azgatil" ~. foh'óiratot. sa rendi igaz~:a
tóknak siet St'~títsi-gl•r(' az t'2'~·si-ges 
munkában i•s a szrrvezi•sbrn. llatalmas 
li·pés I'Z, Ie-az. áldo7atot ki\•án a trst
, ... r.,.ktöl. s ig(·n~·b.,. \'eszi nagyobb anya
gi támogatásukat. azorban m"l<~ri. Re
m~ljiik. szÍ\'I'SI'n járulnak hozzá a lap 
mi'I!'.ÍI'It'n(•,(•hrz. Re kl'll láfnu~k. hoe-y 
hatalmas t'rönket nl'm szí>rhat.iuk szél. 
Krisztus til!~'(' sz('n\'rd az aoo~toli rnf"r
giak pazarlásában. A .. R ... ndl lga•e:ató" 
ler>diill'fl's munkánk t•s szebb jö\'Önk 
záloga! 

A :\lae-,·ar Rarat I'Z71'l a S7ámh·al 
mntatkozik hr nrszáe-nak-vilásrnak. 
:\'t•m kf'r••s tH útakat. ''"'ak a ha-:~·omá
nvok~t foh·tat.ia. s taloín 111··hoin\' rh·,.t 
t•rii"""hhrn .,vom<th•L:nz. :\ 1•im tühholu•t 
gnndoJkodúh'\ (•ifrtt. ::\lintha. a tiihbi 
.. "'.,, .. ;,.. tilbko-,.i .. ··• 7"-0il""" ""1.-,a a 
fiiliikh,.n a r·ím hallat:ira. PNiit:: ldr ag
L"iulnnnk. \'aJ:wmp•tnvi S7f"r7of a )f'"PPlf"'

lf'("f'hh••n !>'71trífnft kf'7f't a :\1•tp,·-.r n .. -
r:ittaJ. s t'·r1i. hm.r~· urm ki~:• Hfíf·ic;;rfíl 
\':tn s7Ú. llanN"'l a (•Írn-·'•~-'~ 1i•1P1dan~'i
nak (')\'r•i ... 7rrint \'&H~•.,.7fnff•lnk. Ki 
ttH••·rl ;., ,,;.J,I·í ul. hr•e-~· .. ,.,., •• Jii1 a ''~t

vv·•r f'u1f.-,r•t a n1i ttonrn•ti rni1,·olíidi•
t.;iin){ ki·l;iri·l·••·n .... :l itÚ-<oó7f'r\'f'? ,.:-lP'\' a 
f{·••,.1il·no.: 1'it:t••rnio.. .. ··,:,·. Jo••up :t7 ""'·h·•z 
h·l!i•rtr'•"••o,;f•hh mi..,.,.7if," folvi1ir:•b? Jl•l(, 
Í"\' :tk·•r a :\f:trr,·:•r Jt·•r·>t i.,. .,..,f'ri•n,·kr 
h1np- 1,-.n,,i :t m''"''"'" tvtr·>tnk ,-. ..._ r"n1"'
ti·k loí•rno.;·íh·u1. Jl;·t.·i·h••n ,-. ..,. Pl!\'f•ti•rtO•~

hMl dolguzunk Kri!"iztusi•rt i·s ·a lrJkr
ki·rt! 

Szr-nt F(•rrnf' S7f"llemi·t !>.ll~iirozla a 

:\Lw~·ar Badt. \'idd hin~.lát mlndt'n 

(•mh•·rtt·~tvi·riink '1ívi·hr~ 

T<'l'.i<''lll, ísm••rll•'d a :\la!{~·ar Rarátot! 



!858. február 11-én, Lourdes városka 
közelében, a Gáve folyó szigetén galyat 
szedegetett egy szegény molnármester 
14 cves leánykúja, Soubirous Bernadett. 
J;;p haza kcszü:t, amikor a mcredek 
sziklafal nyilásában egy gyönyörü női 
alakot vett cszre. Hófehér ruhát viselt, 
dereket égszínkék öv boritotta ál, fe
jét pedig fehér fútyol borította. Imára 
ku:csolt kezében aranyzsinorra füziitt 
o:vasót tartott. Bernadett először meg
ijedt, majd a Boldogsilgos Szüz barát
ságos szereleltel szóhtotta meg, és meg
tamtolta a keresztvetcs helyes múdjára 
és az olvasó mondásúra. Bernadett bele 
is kezdett az olvasóba, de mire az utol
só Dicsöséghez ért, a láton1ús elenyé
szett. A rUkövetkezö vasúrnapon megis
metlődött a jelenés. Most már nem tud
ta magában tartani titkát, e:hiresztelte 
látomásait. Február 19-én már sok asz
szony is elkísérte és váltig biztatta, 
hogy tudakolja meg a jelenés nevet és 
okát. Szüz Mária most azt parancsolta. 
hugy a kö\·etkező két héten át napon
ként látagassun ki a barlanghoz, és még 
tzt is Inundtd: "A7t r~karom, hogy sok 
ember jöjjön ide." 

Erre a kijelentésre szúz- és ezerszáJn
ra jöttek az emberek a barlanghoz. A 
jelencsbiil azonban semmit sem láttak, 
csak Bernadett elragadtatásából \'ettek 
észre bekövetkezését. A Szent Szűz a 
tovúbbi látumúsokban megparancsolta. 
hogy templom épüljön a barlang fölé, 
majd Bernadett le:kére kötötte, hogy 
imádkozzék a bűnösökért és tartson 
bünbánatot. Február 25-cn felszólította, 
hogy mosakodjék meg a forrüsban és 
igyck belöle. Bernadett. mivel forrást 
sehol sem látott. a Gáve folyó felé in
dult. A jelenés azonban azt parancsolta. 
hogy a barlang fii:djén keresse a for
rást. A leány udakúszott a barlanghoz, 
kaparni kezdte a földet, és ime, a föld
ből egy vckonyka er pattant. s néhimy 
nap alatt tekmté:yes forrüssü duzzadt. 

Az új forritsban múr nehány nap 
mulva csodú~utos gyógyulások törten
tek. s mút-ctus 4-én 2U.úUU ember for
dult meg a barlang elölt. i\Iúrcius 25-én 
p~ebánosa parancsúra Bernadett meg
kérdei..lc u jclcn.,:,s nc\·d. A Szent Szűz 
egy ideig hallgatott, majd Bemaliett 
isrnétei.t kérésére szeliden rnosolygott, 
kezét az ég fe:é túrta t•:; útszellemült 
arccal igy válaszolt: .. Én vagyok a 
Sleplőtelcn Fogantatú,;!" Utúna rné•g kö
zel három hónapig folytatódtak a láta
mások. Az utolsó, a 18-ik, jú'1ius !6-án 
ment végbe. Ekkor a Buldugsúgos Szűz 
még a szokottual is kegyesebb arccal 
tekmtett Bernadettre és fejével örökre 
búcsut intett neki. 

A jelenés h11·e mindcnfclé elter
jedt, a zarúnrloklatok egyre szaporod
tak. a csodúk sz~tma úllandüan növeke
dett. Eleinte a vilúgi ható,;ú,g ellenke
zett, az eg:·•házi elüljárók gondos vizs
gúlata uL'm azonb;m n1cgengcdtL•k a 
lurdi bar!ang liltugatú:.-~-~t. Az ~-=~yhúz 
bizottsúgot kü:dött ki hittuctOsokhúl. or
vosokbOl L·s ternlt.-.~zettudú:-iokbúl, ez 
nlC~g;'tlbpitutta n jelcnt·sck é;-; g_vúg~·ub
sok c:'>od;'ts jPllegl•t. l!fiti-b;ln fl'.il''.üdótt 
be a gylinyilrü h;'tromhaji'Js rn;ü·\·úny
tcrnplorn l·pítésc. A gyúg~·u!;'1sok sz{una 
azóta is tart. a Ic:ki twtP.~ck újj;'ts;.ü:c
tl·sc pcJi.~ fc:bt•t·sü:hetet:Pn. Itt meg 
kl·ll té•rnie a legelvetemültebb istcntc
ll•nrwk is. 

A lurdi jeleni•s hire hazúnkb:m is fel
keltette u Slcp:őtelen SlŰl 1\l:iria irúnt 

a tiszteletet. Templomainkban oltárt 
emeltek a lurdi Szúz tiszteletére, és ki
lenc napos ájtatossággal ünnepelték a 
csodás jelenés fordulóját minden év
ben. Sok helyen kápolnában, másutt 
magánházban, ismét másutt erre a cél
ra épitett lurdi barlang előtt végzik ezt 
az ájtatosságo!. A mátraverebélyi Szent
kúton hatalmas barlang épült a hegy
oldalba, s a hivek ezrei végzik előtte a 
gyönyörű lurdi ájtatosságo!. 

Ezt az ájtatosságat nyujtja a Magyar 
Barát szerkesztésében megjelent ima
kiiny\·ecske. Imádkozzuk többször is 
e\·ente, közösen és magányosan is. A 

Én ,·agyok a szt"plőtt>lf"n fogantatás. 

közös végzést előimádkozó és előéneke; 
vezesse, ha pedig magányosan végezzük 
az ájta tosságot, akkor az egyes imaórá
kat napjában többször, szélosztva is 
végezhetjük, az énekeket pedig imád
kozzuk. A zsolozsma az Egyház papi 
zsolozsmájának mintájára osztja fel az 
imcl:~at. Innen van a különös felosztása 
is kezdetre. c!sö. harmadik, hatodik, ki
lencedik órára. vecsernyére cs bef~je
zésre. Reggeltől estig három órás sza
kaszokban szokás végezni az egyes 
szcniúrákat. Ha lehet, te is tartsd be 
ezt a beosztást. 

Terjeszd ezt az ájtatosságo!! A Bol
dogságos Szűzanya hivásának nem te
hetünk eleget. és nem mchetünk mind
ann,·ian Lourdesbe, de itthon tiszteljük 
Ot ebben a szent zsolozsmában. Aidása 
nem mamd el. Csodás ereje megerősit 
hitcinkben i·s a távolból is gyógyulást 
hoz bajainkban. 

(Lurdi újtatosságból.) 

A lurdi ójtotossóg végzéséhez o 

Mog1or ~orót kiadósóban meg:elent 

imafűzetet hosznóld l Bolti óra 24, 

nólunk (Magyar Barót kiodóhivotolo, 

Gyönqyös ferencesek) 20 fdlér. 

Ezt a rovatot Szent Ferenc Alyank 
Világi (Ill.) RendJe reszére tartogaLjuk. 
Szent Ferenc szellemenek ök a legelső 
munkásal, s így a ferences apostolkodás 
és lelki élet peldakepei. Örömmel 
adunk helyet a rendi községek minden 
nevezetesebb esemenyenek. Csak az a 
kérésünk, hogy lehetőleg nyolc-tíz sor
ban írJák meg híreiket. És még egy: ne 
küldjenek be oly híreket, amelyekről 
minden ferences kolostor vagy rendi 
közseg beszámolhatna (porciunkula, 
Szent Ferenc ünnepe, Transitus stb.), 
hacsak valami különös esemeny nem 
gazdagította (beöltözés, fogadalom, ün
nepély, nagygyülés stb.). 

Pusztaszeri virágocskák. Szent Ferenc 
kertje uj virágokat hajtott Pusztasze
ren. Orgróf Palluvicini Alfonzné ragyo
góan sikerült népgondo~o tanfolyamot 
szervezett a puszták szegény fiai érde
kében. E fenkölt lelkű testvérünk beve
zetőjében büszkén vallotta magát Szent 
Ferenc terciárius gyermekének, záró
szavában pedig bizonysággal is szolgált. 
Szerényen bejelentette ugyanis, hogy a 
tanfolyamot tettek követik. 

A szegények Atyja s a tettek Szentje 
örömmel mosolyoghatott az égből friss 
magyar virágaira. 

Miskolc. Testvéreink a nehéz idő el
lenére is fáradhatatlan buzgalommal 
gyüjtötték egybe 1940 karácsonyára a 
szegények ajándékát. Értéke meghalad
ta az 1200 pengöt. Az adományokat 
szép karácsonylaünnepély keretében 
osztottuk ki. 1941 májusában 225 első
áldozó! vendégeltünk meg, s 40-et ru
háztunk fd. Szcnt Ferenc ünnepe előtt 
három napos lelkigyakorlatot tartot
tunk, s az ünnepen ~5 testvérünk beöl
tözött, 12 pedig fogadalmat tett. Az ol
tárgondozó szakosztály 200 pengő érté
kű palástot, albát, karinget vásárolt. 
Kegytárgyüzletünk szintén szép ered
ménnyel dolgozol!. Isten áldását kér
jük további munkánkra! Emereneia nő
vér, újoncmesternö. 

Az adventi szentmlsszlók idején a 
missziósatyák nagy munkát fejtettek ki 
Szem Ferenc Világi Rendjének terjesz
tése érdekében. Egyeken uj harmadik
rendi községet szerveztek néh:lny tag
gal. Veresegyházán 19 új tagot vettek 
fel. Spanyár István esperes-plébános úr 
szivesen vállalta az igazgatói munkát. 
N-'zsán különösen felejthetetlen ünnep 
volt a beöltözés: 29 uj tag lépett a 
Rendbe, az éJen Dr. Franya András 
plebános-igazgatóval és Benesik András 
káplánnal és helyettesigazgatóval; to
vábbá a beöltözöttek közölt van Alsó
petényben lakó özv. Prónay Mihályné, 
gróf Batthyány Felieia és Nézsárúl 
báró Durnciss Gyuláné. Dejtáron és 
Nógrádpatakon apostoli lélekkel jártak 
a testvérek házrol-házra s téritették a 
megrögzött bünösöket. Mind a két he
lyen ünnepélyes diszgyűlés és templomi 
szertartás keretében öltöztek be az új 
testvérek a Rendbe. Dejtáron 58. Nóg
rádpatakon pedig 63 új taggal gyara
podott a testverek száma. s a ket rendi 
közscg igazgatója. Dr. Budn11 .Júnos 
plébános úr is belépett szent Rendünk
be. Endrödön P. Marián tartott tnJC~
umot a rendieknek, s öt uj ta~;ot öltöz-
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tetett be. Atkáron P. Ince alapitotta 
meg a Rendet, Rózsaszentmártonban 
pedig háromnapos lelkigyakorlatot és 
beöltözési ünnepségei tartott. A vizi tá
tor atya a plébános megbízásából új 
elöljárókat nevezett ki egyes rendiköz
ségekbe: Né:sára Fehér Jeromosné!. 
Dejtárra Bacsa Sándorné!. Nógrlidpa
takra Papp Simdornét, Endriidre pedig 
özv. Timár Istvánnét. A terciáriu~ szü
lók mindenütt külön oktatásban rcsze
sültek arra, hog~· gyermekeiket is ne
veljék rendi\·é. lsten áldja missziós
atyáink szép munkáját! Kérjük az ed
dig még be nem érkezett jPlentésck{'t. 
P. R<'z Marián, O. F. M., rendi vizitútor. 

Örömmel válaszolunk kedves tt'stvé
reink bármil,· lelki \'onatkozású ki·rdi-
sére. Ha jobban szeretn<' le,·élben a ,.,,_ 
laszt, mellt'keljen válaszbelyeget, 
keszseggel felelünk igy is. Lehetöl<'g j<'l
iget kl'rünk a kérd<'sekhez. hogy a tit
kot anmil jobban megtarthassuk. 

Aldoz.ó. Abban ~l·mnü nehl.'ZSL'gt'l IlL' 
lássun. hogy a pap h.'\·cdL•.sbo~ kd :-:;.ent 
Ü.:'tyat nyuJtott aldozaskor. A1. IJL'Ci...:
letn tedcsen alaptalan \·o:t. lll~U!1k. 
szempontJaból edes tnindcgy. hug~· 
hanv slent Ostvát \'L'szunk In.tgunri.\Hv 
egy;zerre, h1.sz- az Cr Jczus ugyanaz 
mmden "eni darabkaban. Dc a >lent
seg lenyegti\·el sincsen ellentétben, hi
szen a pap is n1agahoz Ycszi a s.t.ent
á~doz<isnál felmaradt u=-tvúkat. ha ninl·:-:. 
szentseghilz a tcn1plon1l~an \'agy ncn1 
őrzik az Oltáriszentsege! az illető slen
télyben. A pap tl.·\·edl':-.e nüatt meg ne 
aggódjek. A pap lelket sem terheli ,·e
tek a ket ostya JTIIatt, Inégi-\.evl.·sbé sza
bad Ked\·es Test\'l·runknek búnt lútm:~ 
benne. 

Oltáresók. Scn1mi túlzást l1L'Il1 latur\ 
abban. ha falusi hiveink mt.?gl"StÚ\O;Jdk 
az oltart, mielütt kitnennek a templom
bó!. Ez nem tudatlansilg és babon:1 nú
lui<. hanem ép az ellenkezője. 1\c•m tu
dom. k1. de \·alami finomlelkü embc·1 
és mél:-·:-:.l.·ges je;kep iránt ,.~,:o L·rlek 
!"Uga!lta clt ~~ SZL·p.- azt tnond.h~t1.n:11n 
fó;s(·gps - szok."1st. Az olt;.,r h'lllJI:(I
matnk kö.t.pdntJa. az a!doz~,t fwmu:·~
tasúnak s.zent ht>lye. :-tz OlLti·l:-ll'n:~~·.:. 
csodaJüD<.th :--l.:k:~·t.l;t, .:\1. E~yh~ú Jt.•:,.::~. 
pei kilzött az oltár Je!Zi Kri:--.t.ltt:--t ... 
. ..;ztklát. amc<:-Tc ke:i ~.:-J!Ulnw h.~un:.:.
nek l'S egt:·s.l. l•letunknrk. Az o:~ .. :· .1 

keresztCny lelkek a~ztala. an1Pl~·rlii .1 

nag~· c::alád minden tagja Yc:-:zi <~ 1ncn~-
nyP: eledPI L Krisztu;-; tc:-::~ t ,· .... \<!', · 
1-'o~:,,·::.~:h:dnúk. Nem l·rdl'll1el L:.:;' v>
tet ez a ;.;Zl•nt kü? A pctp i:- :-.lúrn··,J .rt
szor n1e~l':-úkol.)a. A hh·t·i tn:,: i :-.•· 
utánozza. miért ne c~ók<~lia !wic· .11. ~~:

tarb:l :1 t:sztclet, hiJ.l:-1. r~l,!],a!'..l.ktlcL·l ... t .. 

~egyele: :-:zent (·rzelmett mindl'n ~t·m
plomlútogatús. alkalmc..tból. Nem il· ... /11;..;,
tatm kellene a hívek('t erröl a .a.,·vn~l·rl 
s7.okásról, hanern ter,le!'zteni kPllt•nc· <ti 
o!t;'trc:-ókol;:.Js ~tJf~tt(J~ \"(•gzé·!'i·t. Jll't·<i:

kálnJ. irni rób gyakr:tbban. A \:tur
gikus mozgalomnak ez is e.c··1k fe:
adata lehetne. Népünk vallú:-.i l!.\':tklll'
lataiban nagyon !-·ok ilyen g.tz<h!:! F'
lentésü szokús \·an. E:rdeme~ \pnnr \'t.':P 
behatóan foglalkoznunk. 

14 

lJi leö!Xjvek 
A legújabban megjelent könyveket 

az<'rt ismertetjük bovebben, hogy olva
sóink meg1smerhessek belole tartalmu
kat, s lelki olvasmányuk megválasztásá
ban segitseget nyujtsunk! Az első helyen 
a Szent1ras álljon, utána Kempis Krisz
tus követese vagy Szent Bonaventúrá
nak valamely lelki könyve következ
zt•k. Kiegeszitésül olvass mindig vala
mely új könyvet is: ezek váltják apró 
1u•nzre az evangt•lium örök igazságait! 

P. Burka Kelemen dr., O. F. M.: 
Buttykay P. Antal O. J>'. l\1. Pápa, 1941. 
. .Szent Antal" kiadás. 363 lap. 

C:;lliagkcnt tünt fel P. Antal, hogy 
cgre\'OllJa kora szelleini botorká~óinak 
tekintett.'t s t·saknetn félszúzados ra
~yogas utan \'Onta \'issza lénvet a Tc
l'l'l11lU -- azon a torró, jún1uS1 dclutá
non. Addig azonban ezrek és ezrek lel
kl'IJ~ ''""g'tott be,e s tette jobbakka és 
SI.L'IltebbeKke az c1nbereket. Bc.untuatos 
1\'l'll':-:u e.etpúlyája InOgött a tűrténesek 
tl!"oi\. Rcndezojeuek sajátos vezeteset 
-'l'Jtjlik Incg. ha tncg JCJ.csen a rokun
.... ~.~.·n\·es llatal pap nJvld \'I.sszafordulú
·"dt \'L'=-'~.I.uk 1Igye,einbe. sz1nte kuzelröl 
i1~dljuk a kn~Ltusi szózatot: "Nem ti 
\ aJ<.I.SI.tottak enge tn, hanc1n én \'alasz
ltll~~u:lk titeket." 

1-.. lllll.'.t( a tnogasLtus e~hivatottságnak a 
:uddt..l unt be.e a.1.tan lcikesedest. hogy 
turjon a legncnll':-t..•bb cd tele: :-..1.entul 
c.Jll c·; - csdk ~1/.Ut~1n! - ctnbcrtarsa
:nl..;:at i:-' jobbakk<l. kn:-;ztusian JCIJCine
.... l'kl~'-' tL'nni. 

S hugy~1n férküt.ott az etnb('rtest\'érck 
."1.1\'Ltlt..•t.: A s1.u L'S aL 11\1:-' hataunas:':t
.~.u :t.t~ll. !\L.ndl<cttunl'i\. t:,tcn:.udot L1 
ll1l':O:t!.'l't' \·o:t. De - nukcnt a Nazaret; 
.\k:--!t.'l' o b mkabb :tz elO hang e.ic
\ :.::1 L'l'L'Jc\·el d.>n·:-.llget te a lelkeKet. Dl• 
:u·m ugyanc1.t tettc-e szcrLetesi esz
m~·nykL"pc: St.ent Ferenc! - k1nek \'1-

d.lln-tls.lt.t ~/.l'lil.'ll1e ond;-;! hatú~t gy:tko
ruJt ra . .E1.t d :--.lc1ll'Illet gyun:J. at un
.n:q .. ~ab:tn t:1ettL' a kow~tun Inedttac;ó/.;, 
t':-tl!JdjdJen c:; ennek a szellemnek a JC
...::-·l·IJL'!l ai.;,.1rta k;ttuL.ktbablJa tenni kt•r~~ 

(·:.:l·..,.!. nugy~u· taJ~ aLL.t.Juat. 
EnlH'J\. ;1 larad!Lttat.i.ln Ill.igyar tcren

' ~·:-ne,.: J.\.uzeü J:=:.lllL'rUJe: 11 • Uurka Kc.il'
!lll':· ·::td<J.Jla ~il.t ~~ S/.L'nt let~tdalot. 

!1·• ... .:.' 1'. Antalt .,luldl L'l'll'll'Jnbcn lS hal
nd:.tl ::tnna tegyL'. S e leJadat n1egul
d.t:·<t:~.d.::. l'rednlt'11H.' dd n1o~t eluttunk. 
l·bu·-·n d lldg)' al<.;pu:-- ... aggal es ho/.l.<lt r
't·".'t•l Jlll'6ll'l llltlill\.dJdll. 

't urn~·us (it•z.a. O. t', ll. 
IH .. ..;Zl-.U,ETEK A LELKt;:\1:\IU .. 

(Sll•nt hona,·entura SoliloqUluma). t·ur
dllotta: 1'. Coal Co<•dt•on, Cl. t', :\1. Uuda
l)t'!\l, l !i ..J l. 

t.z a hamisitatlan h·lkis<'get l<'hl'iő. 
az h :-.t·.., kialhlasu Kün~·v hatodik szarna 
annak a kiin~·vsnrozatnak. amel~· a h•lki 
t·h•t lt·rt'IH t' !>o rnt•!>.tt•rt•it lt•pteti az an~·agi 
gundoldla :-.üll~·t•dt. t•s nu·gis lt•IIUf'k 
h•ll· katM!>.zlt.tldt't mai t•Jnht•r t•lt•. :\ h·h·k
IWk t•s a lu·h.ö t·mbt·rnt>k bizalmas bt·
!>olt l~t·tt· ... , n t l\·a'-.sUk t•zt·k.t•n az ihlt-h·tl 
la)mkon .• \ !'~Ok jóakarattal. dt> talán 
nwg lohh Jo·arlú~ággal rt>ndt•lkt•zéi lt·h•k 
a ht'l!"ó Nnbt•rrwl. t·aru·l az t>szmt·n~·i 
t•ni.inknd kl'res vigasztalúdá!'lt ... \ bt•lsü 
t•mbt•r r.imutat az iiriik igazsagolt.ra. a 
lt..t·~~Timi •·Irt h•h•kt"h'\'t•rlitö h·n~rirt•, !'!. 

hul a mt•tan~· iiriimt•i\·t•l luztatja a ll'lkt·t 
a mu!lkara. hol a kárhuzat ,.::ondolatá
val pa!\kol.ía f·lrtrt• tt'~pt•dö t·röit. Szt>ut 
lgmicnak túlsokat hallott ll'lklg~·akor-

taloa rendszere utlin az újdons.. e8 
frisseség olyan ellenállhatatlan erejével 
hatnak c.<ek a kristályos igazságok, 
hogy aki elmélyüléssel olvassa és véglg
elm<'lkedi Szent Bonaventúra fejezeteit, 
bünbánatra és istenszeretetre ébred. Ma
gánlelkigyakorlatot végzö, mélyebb lel
ki életet élö egyének nagy hasznát ve
szik ennek a szépségekkel telített, ben
sóséges hangú könyvnek. 

A zamatos magyar fordítás P. Gál 
Gedeon, O. F. M. körülteklntö, lelkiis
meretes munkáját és avatott írói tollát 
dil's<'rl. 

Lantos-Kiss Antal. 

Beiger A.: Hitelemzések az elsö elemi 
osztály számára. 110 lap. Ara 2.20 P. 
Beiger A.: Hitelemzés<'k a második ele
mi osztály számára. 132 lap. Ara 2.80 
P. -Budapest, 1942. Korda R. T. 

E két klinyv szcrzöje a soruk közl' 
rejti női kiléte!. Helyesen teszi. Mi 
:~zonban. akiknek módunkban áll " 
nwgfontolatlan előítéletet - .. nili hit
Pletnzés?" - eloszlatni. bútran kiemel
jük " világító méc,est a véka :~lúl. 

Kétségtelen. hogy a nö m:1r tC'nnl·
szeténél fo,Q'\'a is köze!cbb {,:: " g,\l:l

tnrkll-lekhez, mint a fL·rfi. H·l l'l.t a1. 
adottságút kl'lló képzettséggel mc'g ön
tudatosítja, te-r\·szcrüsíti és n1egfclelü 
\'áltozatos...;úggal a férfi\•ilúg a pap
~dg - elé tárja. elismerésrenH~llú szol
g~·tlatot tesz mind az egyén, tnind a kiú 
j<n·úra. Múr ezért is életrevalú a szerzü 
mü\'e. Aki amellett, hogy \'l•gig meg
marad a \'allúsos kumolvsúg; keretein 
belül. tninden értele1nesisz~lú ·es akarat
indító eszközt feh·unultat. hogy köze
lebb férközhe~sen a földresz~1kad1 
mcnnyon·zúg, a g:-·ermek lelkL~hez. 

Az eg:-·llntctü tananyag-bcosztús elle
nl·n· az első órútól az utolsóig úh·ibrúl 
;1 \'~tltozatnssúg. Az új nnyagot tnind\'l'
~ig útitatja a rl·gi istneret Füszcrczi a 
rajz. a nl•pi l•nek. L•s egy-egy rövidlü• 
törtl•nct kiizbefü.1.L•se. A fogal1n: z~n-~trl 
l'!Üzi a talú;,·, viss.l.;,d\.l•rdczCs. :\1. i:-:.meret 
; artú~·súg~1t biztosítja az úllandú t{tbla
haszn~·ilat. a L.1glt>jtl·ses okt:1~ ,·,;-; l·:-: n z 
t>!sösüknL•l ;1 . .Tl•;;u"" t··letc" \'t>:':-'C'S bet::l
nulúsa. 

Aki ~ZL'I'l"'i i <1 gyL'I'I11l'l<et l':-. ünm:1g~·,t 
."L'I11 :.lkarja kínil;ni. biz~tlomn1al \'eheti 
:.::czl·lh', 1nert v kd tak1rüs k!:'tllítú~~~ 
l.ii:1~·\· ~~ t!~'<•nnC'khitoktat~·~s 111Üh;.·\Yt!tk:~. 

Pugon~· K~ve. O. F. :\1. 

l.dun:-in Lajo . ...:: liaKarn tlana~zát hall
gatom. Vers{'k. Szpnt Antal ki~tcL~....:. fl~ 
,Ip 

.J);doltam v.' . ...:ÍJ t:un. -- ZflktJgt.tm. 
:~C''o't:t:cm: -- Jl;q>irra \'etctll'In. -- P[tr 
dal. nl·h:·nr; :--trúf~t .. - Nl'm szü!C'Itl'k 
k~i:·' !'C'. -· SPn1 n~gyhangú dnl:.ra. 
Csak l1.:4y j<•11<'k: kü:d,·e- TilkP·· ih~C''
'lÚra ... t:\IOTTÓI. l.~t·n l'l.t <·r.'llllk ,1 

.... zerzö minch·n killtL·ml·nn~·ben Ku:cJ\·,. 
i:1th•k. titl\o" 1hl.·t ... zúr~l. . 

K,J ... ;;tt•l<~n'·l :\·1.:~:·J;t Szi\'ár\·.an~·. 
1tl).!,i\'l;t \'l'l:sl'k. Bud:qH· .... t 19~0 .. -~-; '·!' 

F,:J••Il'l\'unalu. ll'renu• ... :t·':t>k Jll.·h· .tl-
L'lt·:-t'l l' ~,;:o:tt'l1h'll\'t•k. \";,:o . ...:;~~~ ti ú i ll lj•

h:!ll'l\1....:/ l'"'I'Il:..:,-h <IH! \'•, !.!l!.! ,l )(; ... \'t'!'._'·

i-.•l',·1P!) 

Jl. E1·o...: A~ t.Jl>:--. O. F :\l Szt·nt .\ tal 
t•nt•kt•k .. -l. k::td:~. .... S!.t·i-;.L·...::l'l\1 n· .J 1.1\H 
ALI .. l fdi~·J -Iti \;tp 

:\' t·~:-·n· 11•1\·t•k(•do S/.t"lt :\~:::tl-1!. ... /.
'l';l't h /.lill\' .... l~.l. IJ'I~\' !ll'tl' 0\lldíl";: li. 
.trl<.t:-b.tn fo~·; .,. kiin:-·,·l·c-.kt·. Hl'mv!,luk .l 

i\11\·t·li.::t'/li k tli.t-.b:t!l tn .. : .t f1JJ r."t .... 
-./.,'!'/.11)·: !W\'t• !J,t ~Phl'f fl'\ j, .... 

Ferem·z Zultan. O .•.. :\1. 



fio\'at\'ezelő: Dr. Mono,tm·y Elekné Eger, Vfrsey-u, 25. 

ELÖRETEKINTf:S AZ űJf.V 
KIJSL.uBt.N. 

Aki a jellemén dolgozik, annak az 
Időt is meg kell hódttania. 

Ennek a legbiztosabb utja: az okos 
JlaJHrend készllL'~e. Hövid az elet, úgy 
peregnek egym<JsutUn az est.tcnUők, L·s 
oly sok, nagy dolog \'Úl' minden fiatal
ra. Júl kell lehat felhasznúlnunk az 
Időt! Ki kell aknúznunk minden PL'IT

túrnát. Sernmi kzengP::;, .setnmi úlmos
ság. l1~1nen1 szent es kon1oly munk.J~ 
Teljes crúvel kell clolguznua1:~! 

A hangulatok és szcszélvck ittlüktet
hetnek lelcttunk, - mi nem lehetunk " 
búbjaik! A fiatal ember nen1 paprika
janc::;i. akit madzagon ráncJgúl a n:'re 
t.'S a benne buntar.:.uzú ent•rgta-1ulyam. 
hanem va:-:akarat t<.1l dolgoz tk a jol ki
ha.-..znúlt idúben jl:llcnlc tnan·ú:1.vún. 

Tehát napircnd-készítl·s. Ez a nap:
rcnd Jogl~.ilja magaban az iskul<.li 1döt. 
az étkczL·st, a t<.mul•'1:-;t, a pihenl•:->t, tneg 
a szúrakozást is! I\Imclent tudatu:-;an é:-. 
tervszcrucn kell tcnnunk. A szcntek és 
más nagyok azért tudtak oly nagy dol
gukat nlu\·elni, n1crt idcjuket bl'osztut
ták L·s erélyesen lc~használt;JJ,, 

Szabó G~·ürgyi lyceum IV. u. t. 

Neked is van? 
t l t az ezcregyéj országában egy ha

talmas, ge~zdag kirúly. 1\Imdi!( a ú·let
len szC'nnt uralkodott. Volt u~yanis egy 
gyünyUru l·kszeres doboza. tein~ szines 
igazgyungyükkel. 1\Imden fL'g~\·1 kt\·ctt 
egy gyüngyút a dobozboi l':-; a szcrint 
uralkuctutt azon a napon. ;~milyen szin
ben jútszott az a dr:1gar:.o. Ha pl. piros 
akadt a keú·bc, a h:~aproiJb hib{1l•rt ki
\'(•geztettL' cmUcrL•Jt. Ha kl·~et talúlt. 
túl kegyes \'olt. Hazold g,vün.~gycl kezd
te a napot. ajúndvkotó kcci\·e kereke
dett. Ha ~úrgút h;.tl."J.-./oq ki a dnhnth,Jl, 
aznap ti\'ona:-,:azá:.; j<..il ta. S így tu\'~·lbb. 

Egyszer ;.Lzt;Úl t'ltunt <.LZ értL·kes kazetta, 
s a kirúi,\' att,·,1 fog\·a az C":o;zl•rc L•s szí
\'ére hallgatott kunnúnyzús;.lban. 

~lindny~·tjan ürzünk a lelkunkben egy 
ilyen l'~lldd:-t.l·krl·ny;\t'l tell' tari\a han
gulatgyong.\·i,;..;,l'l Hl'ggl'l. nllt\or bcszül-i:
kcn a n;!JL··W.!,.II" t'."' vdt>~l'n c~úkt d i a fl1: 
pill~ül;..at. t;ll~·m \"ldi.,J11.tll ugrunk fo! 
Kedvc.-.l';\. L·h•zl·kenyl·;;: \·.~gyunk egl·:-;. 
nap. So:\ ... /.(JJ" azonh.~n fuj a b{maf:'zvl 
C'!"Ó \"Pl"; ;, ll•\kun;;: i.tbli.tK;tit. Ü~:->Zl'hlllt.•
dik ~~~ 'Llun;, \·a:<~mi. l"~ morco~d;< \"~1-
gylln:, .·\ h<Ln~ulat~,\·~irH.:yok :-tln\·;·tlto-
zúsa :-rt·r:nt. 1\•dJ~ JH·kunri:. 1:-tt·n 
mPg_]t';t •. ! :.;_\"l'l"nWkl·mv;, c:-;1k egy 
arany g: ·•:1:.:,yot ~z;th.td me~ti.lrtanun;.;:: ;\ 
der ü l's mo~·" d,\· :'Zt•n·tPtPt sug;"u·úl l!.,\"iin
gyl·t, hogy mindt·n (_•mht•riP:'l\·L·r ft •lm<'
legedhes:-;pn .. J'J .. h.~n:.:,ulatunk tuú·nt·~' 

Kovács Rózsi tan. kepzö V. o. t. 

:\IOSOL 1·0GJ ... 

1\losolJ,u!JJ, ú1t, dníua G!·t!rml'k. 
E: or!'fJs ..... ·tiu n bl't<'gei-.:Ht'k.. 
Ha mo:wluuus.: tll lenn 1-.:isilt a nap 
Nau!JoH kérlek . .TI;:H.,J...:áttl, el nP 11u~n!J. 

Látod, Hlehnyi a L-un. a ]Ji::;.:ok. 
Ldkcm is HdHL ilniJulyuu. 
Kis /lÍIIIJHÍc...;J,·adda/ ntHta .... d az útat. 
llf'f/!1 ~llf'Ulalálllassall! ors:ápodar. 

Jo lniiH' 1nár .\'t1/ad /erw1. 
.'\1t>SfJ/_I/f,(/ho ('III!CI'!I/111. 

.\J t f}l".,ukollw!ltfÍIH 1!rJ_r"c1Iér ruhúd 
Z('Hphcuu;n, i't ih:t'lll icys.:ciJh himnu .... :át 

Bem·ze :\lária. 

.\ :\IISDESNAPI KENl.'ERET ADil 
:liEG NEKÜNK :\L\! 

E:..:.\·.;, tt:c-~1:-'arkon kl·t ember bcszl·l
gl't. ·Kl't t••prongyo~. halv.my ku:scjü. 
.M"Hiket',·· ," F!et :'1-<tmkn·Plí•ttiP 

:\I:nL'!\. w1<"1dkozt;.un'! ~em h.dlgat 
nw:..:. !<l'n ;tkkor :'L'm, atn1kor a mln
dPnn;q,, hL·te\·() f~datért könyOr~.:lik. 

- A;. l'll_\'t'lllCt igen. Mmdent mcg~H.i, 
;un.~ kt·rek TolP. 

\l:nd··nt "! Hb;.en alig k.1p:-;z a pu~r.-
:,~ \c'!l\"_.•: nel tobbl'1 l 

:\"~·m 1:-' kcrdc a jU 1.-..tcntol fele:->
:, <.:,t·.-.. duL.:,o;.:::.<Jt. ll bze n a :\li;_lt \·~·dl;dlan 
1., d llL!ldl'llil;lpi J-.:('~1!/Crct kL·J"jl.l;,, .:\ kl'
!1.\ t'l'l'1. llt'ln ped1g a zanwto:-> hu~le\·L·sc

;;:l't, '''· !.'.'-':-> suiteket L•s ,tz l'lllL'Il'tcs tor
Li:\,1\ .. \ kl'n:·(_'r mcllv kL'I'l'm ml·.~ <.1 

IIH':.:,\.;l').!,l"dl•ti~L'.~l't, al. ~1/.tÚ:l 1/.\CÍl':':'t"• tl'
·"'1.: .11.t ."'l..tm,>mr<L Ennyi lll'kl·m Pll-~ i~: 
llt'lll \"<t~:.\·odt~m at det ktllon:l':.!l'."' t•s fü
~.~-.ll'gt'.-.. l'l\.l'IL'1el ut;·m. 

.:\ llLi"'lk l'!llber l'lTC l":-\,d-\. ('1111.\'lt 
mond· 

C:.,:y l."lhllk: i:..;y It• ('~;~ku~y,tn bnl
~~~~~ l'Jnber \·.~gy! 

Tóth Lyvia lyccum ll. o. t. 

• 
KEDVES BATYÓ! 

Levelem két elméleti pofonról, meg 
egy ,·alóságos elégtételről szól. A pofo
nukat természetesen nem én kaptam, 
dc "" c lé·gtetelt igen. 

Az e,et igy törten!: 
Szil\·eszterkor Annuskáéknál vártuk 

t~z l·jfl>lt. No, nem tétlenül! Alaposan 
roptu;.: a titncot. Egy Pestről ujonnan 
iiitt fiutalember is került a társaságba. 
Kiiillhatatlanul adta a .. nagy .. fiut: 

- Pc:-t igy. Pc>t úgy, így a pestí lá
:lyu:,, L1gy <t pesti lányok. . A főváros
han m:"u· C'Z igy szukú:;;. 

:t~ ;gy tu\<IUiJ. - Szörnyen beképzelt 
«lakn"k mutatkr,zot t. Még hozzá nyegle 
\"Olt és mcdortnlan. Ko, bennem embe
ré·re t ·ti áll: Tánera kert. ts valahogy 
ta~y a~art túncolni. ahogy talán Pesten 
~l.ol-::l~. dc núlunt<. a mi társaságunk
ban nr:m ~zul.:::.ú:->. Azt hitte. imponáini 
log. l• . ..; úgy tc;öntunk majd rú. mint a 
t:mc r..urun:lzatlan kir<.ilvúra. 

Té·,·ectett. Az első tcp0~'nel dagyot ta
;-;;.ítottam r<.l]ta, így tart\·a meg a helyes 
tú,·ol:-:~lgot. Ezzel egyben kén,\·szeritet
tcm. hogy a másod1k !Cpést már úgy te
~yc meg, ahogy én akarom. Látszott 
rJjta. hogy meglepődött. Nem lehetett 
még hozzúszo,.:::.\·a il.\·en határozottság
huz. A kih·ct;;:.czü pillanatban. - észre
,.é,·e a történteket. - elkért Gábor. 
Mindjárt így kezdte: 

- Ne haragudjék Katúka! majd én 
rc>nclre tanítom ezt a .. nagy" fiut. 

Gg>· néztem Gáborra. mint egy közép
i<nri lo\·agrn: a nők. a gyengék védöjé
rc. Soha se fugom elfelejteni, hogy ki
mentett a kellemetlen helyzetbőL 

Ezenközben a .. nagy" fiú odament 
vdcsanyámhoz. i\'ycgl<'. fölényes hangon 
bepanaszolt: 

- Asszonyom. a maga lányá\'al nem 
!<'het táncolni. 

tdesanya, hidegen kurtún megjegyez
lL': 

- Ke kérje fel' Kató csak örülni fog. 
Ez Yolt :-zámára ~~z el:-ö pofoncsapás. 

Ll'forrÚz\·a l·rczhcttc n1agút. Pillanatok 
":,,tt L'iparolgo1t cdesauya h.üzeléböl. 
.Sor . ..;út ~1zonbnn nem kerülhette cl, Már 
,.;11·t rú Gúbur. Tiílc kapta a második 
pofont. l':"C"tn csatt<.mt ug.\·an el valóság
~'"· de azert Gúbor r0nrlreuta,ítása jó
r:lnit,·l pnfonkl•nt h~ltott. Eredménye
hl•pl'Il a ,.n~u!y·· fiu hoc<matot kért tö
il'ln. l•:-' utúnt~ nl:--·a 1 :->.zerén,\·. kicsike 
]ett. hO.!.!,\' OP~ 

F.tt(.,l kl'7.c!\·l· :úked\·unk. - mint a 
lt.i:. (ttlll'l!l rl·p;·l· J..·iclol>ta nwycíbór a sa
!akr!l, --- 11.-:/LL:l. \"idúnl<lll fC"llobbant 
t'gy IW\"l~ttlln:;: .. i~·lt:-'rnttunk. mint C"g\· 
t':'~lp<~:. htincut .!2.\'t'rC'k. - :E:s ez \·o\1 
;-;;:úmnmr;l :t lc.!.!.Ilal!;.\'Ubb C'h'gtétC'l: 
társc:siÍq 1!a·1~1)ll, modorn !'iss:n:ökkP111 
rt rt.'lii I'CÍtliÍH lfi'CJ. 

L;·;:n. a~. n·._-.\ .. ha jol nem \'ig.\·ázunk 
ki~1i-\11K. mlnt egy hibús \"onat. Szercn
t':->l'l'l"' ml·~,Ü:-' úgy zúrult, ahogy nálunk 
~.:nh:rí.-.:. Azt·rt ugyanigy kczdödött az új 
l'\' 1:-:. - amelyben sok. tiszta örömet 
kidn neked kis hugud Ka\6. 

IS 



to'ATORNYOS KISFALU. 

VI. fejezet. 
A dömölki apátság. 

Július 28-ikát sohasem fogom elfelej
teni! Ezen a napon búcsút jártunk Kis 
Cl'llben. A nagypapa ketlovas sportko
csiján felfertünk mind a hatan: Anyuk!l, 
Manka, Józsi. nagymama, nagypapa es 
t.'> n. 

Kora reggel indultunk, harmatos haj
nalb:m. Bar kocsin tettük meg az útat 
nagyrészt, mégis igazi búcsújarás volt 
az, mert szent éneket zengtünk és a ro
zsaluzért imúdkoztuk odáig. Anyuka 
gyünyörüen tudott énekelni, a lorettói 
litamál is Ö énekelte elő ... 

Amint elhagytuk az utolsó falut Cell
dömölk előtt, Kis Cell előtt, gyalog 
mentunk neki a Celnak, hogy igy is 
megmutassuk: az Utunk zarándoklat, 
nemcsak kocsikázás! 

Mentünk a Szuzam·ához, mint a régi 
zarimdokok, zsoltáros ajakkal cs imád
ságos szivvel. A lelkünkben az áldozat 
hurjal rezegtek! 

1\larika. Jozsi és én összesugtunk: az 
egész zarandokútunk érdemeit a mi kis 
fatornyos falunkert ajimljuk fel, hogy 
ne lcg1;cn bt'Hne testn!rharc, pletyka, 
irigvs~·iJ és erkölcstele-nség, hanem a 
S:c"t S:ii: palástja alatt eljen szent 
imában t·s H!f!Q!!UT m!Plkrihan! 

Boldogan. örömmel jártunk végig a 
K<llY::iria ~tációit is a szentmise után. s 
ott Xagymagyarorszúgért imádkoztunk. 
Akkor ITIL'g c:-'ak trianoni magyaruk vol
tunk~ Sen1Jni ren1L•nvúnk sem volt. a jó 
Istenbe ,·etett bizalo.m horgonyán kivül, 
hogy UJ ra nagy le:-;z a hazánk~ . 

;\lajd a i<,izu ebéd utan megnéztük a 
dumülki nvat~ag run1jait. a bencés szer
zctesL'k új kolostor~~t és a kúpalakú 
Sé1g-hcgyet. A lelkLm;,; telei,·ódott a dö
mulki apilt:-ág türtl•nclmi nehéz levegő
jével. 

A hajdani nagy katonat:ibor: Ostffy
as.s.zonYfa fclC tcrtunK haza. 1\la a csend
ör;;é•gi ·,,.kola me l let t es helyén hatalmas 
hős, temető terpc>Zkcdik! Itt nyugosz
nak a \'ilághélborús hadlfoglyok cs sebc
sui tek: sze r b. oro~z. olasz. angol egy 
nagy tc:;:tv(•rst!gben a némettel és a ma
gyarral. 

Szí,·bül im:idkoztunk :E:rtük! Nyugod
janak bé;,;ébcn! ... 

Tibanyi 1\liklósni'. 

SZEGtSY EGYETLESKtK! 

Ismertem egy kislányt. Egymaga volt 
a csaladban gyerek. Egyszer megk.L•rdt•z
tt-IIl tu.e: .:\lundd, szcretncd, ha \'ulna 
klstest\·0red? Elhúzta a szájút, és igy 
felelt: 

- Akkor anyu nem szcretne engem 
annyira. mínt edd1g. hanem a kí>ebbi
ket. E:s kulunbcn b míndig nyafogna és 
idegesitene. 

Nem vo:t igaza a kis egyetlenkének 
KI:-cl.Jb k()njmban anyukúm mesl•ltc. 
hogy m::..ur a jl.J Isten elkuld eg:'<' kis 
bab~·lt. ugyanakkor r~~:-ímít az édesanya 
szí\·L·rc L'=' akkur ~zeretete megsok~zoro
zúdJk. liycnkor ~n mmd1g elgondolkoz
tam ,·._.; :-.zinte magam el()tt };.1ttam egy 
szen'1(·1tiJl l·gi). ragyogú, piros anya
szivet l·s eg~· fehl·rruhús, szökefurtú l-gi 
Gycrme/.:;et. ;1m1nt arany \·ar<lzspúlt'újiJ
\'al rú.-;imit a szÍ\TC. :f:s ez igaz. Az 
edesanya nem tud kulünbséget tenni 
gyermekei küzüt t. 

1\IJ!yen iiriim egy ki>lánynak. ha ba
bát kap. Hélt ha meg azt is mondja a 
haha. hogy: n1ama. mama. \·agy ha meg
nyom egy gombot, elkezd sírni. Hát 
meg milyen öröm, ha van eiY iiazi, élő 

16 

kisbaba. Akit szerethet, dédelgethet. 
Ruhácskát varrhat neki, pólyálhatja. l!:s 
ha a kicsi rája mosolyog, akkor nagyon
nagyon boldog. 

Ha megkérdeznék egy kis gyereket, 
hogy miért jó a sok testvérke, bizonyo
san azt felelné, hogy: ha többen va
gyunk, jobban tudunk játszani. És igaza 
van. Az egyetlenkek unatkoznak. Szü
leik ezért elhalmozzák öket játékkal. 
Minden kívánságuk teljesül. Ha aztán 
felnőnek - és megismerkednek a nagy 
élettel, mely talán nem kíméli öket, -
letörnek, elvesztik a hitüket, az önbi
zalmukat. 

Ahol többen \'annak testvérek, egé
szen más a helyzet. Nem unatkoznak. 
Szerelnek otthon lenni és azt megbe
csülik. Ha nem is teljesül minden kí
váns:iguk, pótolja a szeretet. Erejük if
jús:igukban megacélosodik és késöbb 
nagyon megelégedettek lesznek. 

Hering Mandl polg. III. o. t. 

Milycn ju, Iza ralakinek t·an egy nagy 
[rédöje. 

Még, ha ilyen s:ínelzagyott, öreg eser
[nyöje. 

Mert ha esö, t·agll hideg szél reri a 
[•·irágot, 

En csak vígan kikacagom az egész 
[világot. 
K. R. 

A SZORAKOZAS NAGYSZERU 
ALKAL0:\1 A JÚRA. 

A szúrakozásnak döntö fontossága van 
a jelll·mnevelés terén. A pihenesre szük
scge \·an a te;;tnek. léleknek egyaránt. 
A s:tJrako:ás és játék a munkakrdv és 
cn<·ruia felfrissitöjc, a lelek egyik lcn
ditúkcrcke! A tubu mCI;;ség cs n •öhh 
szárnyalás forrása ... 

S aki Krisztu>t kö\·eti. annak nem
csak a munk:Jja és imúja istentisztelet, 
hanem a szórakozúsa is ~tinden szúra
kozús nagyszerü alkalr.m a júra. Hasz
náljuk azért fel az ün:etlenség, a kü:
ért raló jPgyclme:ett és önfeláldo:ó 
t•yyHttmiikUdt_ís gyukurlús;"u·a~ 

Szabó Lad girnn. V. o. t 

LE\'El.ES LAD:\NKJJOL. 
E:desap:Jmé•k húrman vannak fiútcst

\'l•rek. I\lind a hannan egyutt laknitk, 
eg_Yutt rnunk~·dkodnak. A leglck,.~Pbb b;"t
tvúmnak a fia is nős. Az is velünk la
kik. N:tlunk a gyennek üt faJta. DP at. 
Ur Jl·zus szcretete füzi íis:-.zc at ('gl·:-;z 
nagy csa:actot. Legked\·es<.•bb uru1epunk 
a kercszte:ö. A mult t.,\·IJen 3 hd al:itt 
két baba szülctett. Az e~:ytk a b;·t~·:ún
nak. a miJsJk az l· n test \'l.~·rkl•n1. Al.l·rt 
is nc1n írtam olyan sokil.ig, mcrt sokat 
dajkálkodtam. 

AZ IMÁDSÁG. 

A:z. édes Jézus mondotta: .,Kérjetek 
és adatik nektek." - "Akármu·e keri
tek az Atyát az én nevemben, megadja 
nektek." A szentu·ásból mmt jó Atyát 
ismerjük meg az Istent, aki nem tagad
ja meg fiainak kéréset. Ez azonh,m nem 
jelenti azt, hogy mindent, mmt kérünk, 
okvetlenül meg is kell kapnunk. Mi Is
tennek teremtményei vagyunk. nincs jo
gunk, követelni valónk Alkotónkkal 
sze tn ben. 

Sokszor merül fel lelkünkben a kér
dés: .,Micrt nem hal:gatta meg a jó Is
ten kerésünkct'!" - TaJún azért nem 
teljesült, mcrt nem vált volna egészen 
lelkünk javúra. lsten ismeri a .iövot. Ö 
kifurkeszhctctlen bó;cseseggel rendezett 
el mmdent és tudja mmd<!nnek a kö 
vetkezmenyét. Ha ezt a kerest elnyer
nak, talan nagyobb jótól JosLtanók tneg 
magunkat. Az 1s lehet, hogy keresunk 
mar masfurm:Jban tcljcsull. H!Szen 
mennyi n11ndent kapunk, anüt kü:ün
kulün nem 1s kcrtunK. Vcgül talún az
ért nem ha1Jgatta n1eg a JÓ lsten ké
resünket, hogy próbara tegye hüscgün
ket, meg1smerje, mcdd,g tudunk turel
mesen kcrni, lankadLlt.anul, csüggedés 
nc,kúl imadkozm kPgyelert, ha nund
járt egy egesz eleten út is kJvúnja ö 
azt. Al. ember sukkal jobban tud örülni 
annak, arntért többet 1aradt. 

Lanly Laszló g.mn. VI. o. t. 

CZEN A GALA:\IBDCC. 
Pap l\1. Beregsz:isz. l'ostá]úra vúla

szoltan1, dc le\·e;ein vi~.szaJólt. Szives
ked]ek megírni pontos cunei! 

IFJúSAGI PALYAZAT. 
A Galambdúc egyik olvasója irja: 
Evck óta azon toront a tejcn1, hogy 

1nilyen palyút vala:'sl.ak. Va~an11 nag.~:ot 
szcrctnúk tenni. 1\lost o~\'as01n Lt.Liöi 
Teréz feljegyzéseiben: Szent, nagy s.Lent 
akarok lcnm. Ez a k1jelentés nyillovés
kent ért. Ugy érzcn1. ez az cn hn·atú!'!Offi 
is. 1\lindegy, hol do:gozmn n1~1jd a jU
vöbcn. Fwtalsúgorn JUtnden CI'L'JL't. élct
kcd\·Ct, lendu.etL't latba vet\·e, s1.cnt 
akarok lenni. - De n1c:yik a lcg:ruvl
debb l•s lcgcgyszcrübb szents0grc \·czctő 
út'! 1'. (;~·örgy g1mn. \'lll. o. t. 

Mivel olva>óink ku;ül sokat ~rdekcl a 
szentscg utJa, a lC\'L'~Iru engcdL'iyL'\'Cl 
közrebocsútom a kl•rdcst. Tehút ml'lyik 
a lcurin·i<ichb (-,~ lt'Hl'!IJIS:l ru bb .'ccnt
ségrc n•.:etU út:' Ki tal~1:ja cl a legjobb 
vú:aszt? - A p;'dy~"tzú ll"Ja n1eg a 11~\·et, 

korát, pontos cunL·t. lia tnl·g tanul, kli
züljc, hogy n1ilyen 1sku!a. h;my~td:k o.-.z
tályúba jar! A p;..dy;·tt.atot a ro\'atveLctö 
cín1ere kell ku.dt'nJ. 

Bckü~dt·si hatúndö: Janu;'u· 1:-i. 

DECE:\IRERI PALL\ZA1'l'~K 
UtED:\If:N\'E. 

A legügyesebb feleleteket a kii,·ctke
zük küldtek be: Lau:y L;.t:-;J.lú l'l~~·s. Ho
n1oki S1.abú 1\l;trgit KL'l':--kern~·t. I\IL·;.;z{l
ros o:ga Polg;ü·, Koriimi TPn>z Killnlő, 
Hering Ilike Eger. 

A l'őlisztrlrndö Illitanár l'rak sllvrs 
kiizreműködi•sd ki•rjük ro•·atunk sikr
rt·hrz. Buzditsuk nii••endt·kriket a Ga
lambdúc• oh·a~ására. irodalmi kísi·rll'
tekrr. iillrlrikkrl i•s est•tlt•gt•s k1v.ín· 
sagaikka( forduljanak a rn•·at Szt'r· 
kl'sztüji·h('z! 

K;tpl:-.!.1 r ;nl-:\yr,nHI;I, V;.ü·. 
:\lu\.L'/.etiJ: F;trk;t:-;;-; Kúroly. 

Pnnted m Hungary. 



LEVF:L EGY HETEDIKES GIMNAZISTA 
BARATOM HOZ. 

tünk hazai dallamokra a bűnbocsátó hatalommal, hogy 
tudjon ismét szívből örülni. Sikátorokból fölemeljük a 
bolyongó Thompsonokat, hogy örömük teljes legyen, az 
az öröm, amit Jézus ad, (Jn, 15, ll.) s ami nem étel és 
ital, hanem igazság, béke és öröm, azaz lsten országa 
(Rm, 14, 17.). 

Kedves Barátom! 
Sokszor keresünk, kutatunk valamit. Vágyódunk 

valami után. Ibsen Peer Gyntje ezért futotta be a 
világot az afrikai sivatagoktól egészen föl Norvégiáig. 
S csak fönn, Soolveig zsongó, hazai dallamára talált 
ismét önmagára. Mint a mesebeli gyerek, szerette vol
na, ha lenne egy csodálatos aranykulcsa, amivel min
den örömet megnyithatna. 

Oröm! Milyen gazdagskálájú, örök, emberi' F:s mi
lyen sokféle! Peer Gynt is az örömöt kereste. "Futot
tam előle napokon át, az éjeken át. Menekiilve rohan
tam ... Könnyek fátyla közé, nevetések árka mögé, a 
remények szép fasorán s a remegések mocsarán ... " 
(Thompson: The Hotmd of Heaven.) Hol van ez az 
öröm attól az örömtől, attól az aranykulcstól, amit az 
Úr Jézus adott a pap ke~ébe: a b ln bocsátó hatalmat' 
Mi is mcsebeli gyermekként Peer Gyntöket döbben-

Szent Ferenc babiloni betegségnek nevezte a szo
moníságot. De csak a bűntelenség nem túri meg a szo
morúságot. Azért tudta mondani a Szűz Anya: .,Es ör
vendez az én lelkem megváltó Istenemben." Ezt pedig 
egyedül a pap adhatja meg a bűnökkel megrakott em
beriségnek. 

Kedves elöfizetőinknek, olvasóinknak 
és íróinknak boldo!!' újesztendői kívá
nunk! Kemény év köszönt valameny~ 
nyiünkre. De Istenbe vetett hittel né
zünk minden nehezsi•g elé. Nem törten
het velünk más, csak az lsten akarata. 
Az pedig mindi!l' a javunkat akarja, Az 
elkövetkező áldozatokbúl csak áldás fa
kadhat, s szebbe, jobbá lesz vele az éle
tünk. A 1\la!I'Yar Barát i!l'~·ekszik vigasz
talni és erösiteni az úji·v keresztjének 
viseleseben minden olvasóját. Fo!l'adjá
tok, Testverek. szereleltel a l\la!l'yar 
Barátot, s hallgassátok me!!' sza\·át! Hét
száz éve veszünk részt a nemzet örömé
ben i•s bánatában, nem ha!I'Ytmk el Ben
neteket a ma viszontagságaiban sem! 

A l\Iagyar Barót rninden n1ag~·:nr ka
tolikushoz el szeretne jutni. Nag_von so
kan vannak tnég Szent Ferenc tis1.telöi 
(•s a Ferencrend barútai küzütt. akik 
nen1 isn1erik a [t._"renees szellein sajtó
szer\'l•t, a 1\.l:.t.!:!;yar Barútot. Szerctettcl 
kérjük Kedves Oh·asóinkat. st?gítscnek 
hoditil útunklxm. Kiiziilji·k v~iünk ~A'Y 
Jevel~zölapon azoknak a pontos rimi•t 
(né\·. hP\.yq··g. u~:.::1. h.~z . ..;;.:nn. \':.dTnc·g_\ l', 
utolsil posta). akikröl g)·anitjak. hoJ:Y 
kednzöen fogadi•'k a :\laJ(yar naratot. 
Tcg~vük meg ezt a sl.í\·L's::.:t..;~l't kcd\'C:>s la
punk irúnt. Nem h:I:-;zn{iljuk fel a ne\·ck 
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IIALOTTAISK: 

Te nem akarod ezt a Magn!ficatos aranykulcsot a 
kezedbe venni? 

Az öröm imájával, a Magnificattal 
szeretettel köszönt 

barátod: P. Hajnal Agoston, O. F. M. 

Címem: Margitkörúti Ferences Tartományfőnök
ség, Budapest, ll. Margit-körút 23. 

l>eküldiiiének nevét az ismeretpéldány 
megküldésekor. Isten fizesse meg előre 
is fáradtságukat! 

G. H. Budapest. Nem várattunk ma
gunkra oly sokáig. mint gondolta. A 
M1gyar Barát megjelenésére egyébként 
is január a lc;::!;edvezóbb hónap. Re
méljük, szeretettel fogadják Testvére-
ink! · 

Gy. V.-né, Veszprém. Most már tel
jp, ht'\'\'cl ho7.7.áláthatunk a Magyar 
BarM e>Zméjének a terjesztéséhez. Nem 
.. szak>Zen·ezeti" lap, nem a harmadik
rend lapja csupán. hanem barátjára ta
J;'dh:~t bnnne Szent Ferenc szeliemének 
minden ked\·clóje. 

Tt'stvi·reinket szeretettel kérjük, hogy 
a kikü1dött íveket fo~adják szi\·esen. s 
engedjék meg. hogy a Magyar Baráttal 
bckopogtath:1sstmk kedves rokonaik. is
meriiseik körébe! Sok ezer ismerősünk 
és rokonunk várja még. hogy felhívjuk 
fi.~~·elmüket a Magyar Barátra! 

K. V.-né, Bo!l'dánbajsa. Jö\'Öre gon
dunk lesz a Szálláskeresés színes képé
re. Tiibbszinnyomású szép képet készit
tetünk majd. 

Terdárius eikkek és ke!l'yszerek 
bő választékban a 

SZKST ASTAL BAZARBAN 

P tes 
Ferendek-utca 35/2, 

R<·ndi klvi·nyek, kordák, vállru
hák, i•rml'k. Imakönyvek. J'erdá
rius Vf'zi•rkiin~·v l-s a Feren('es 

:\lisszálé ierakata. 

K, P.-né, Varjasfalva. Sok szép imád
ságot tervezünk kedves olvasóink ré
szére, csak egyelőre lassan kell dolgoz
nunk, s az ájtatosságainkat megismer
telnünk. Teljesen ellátjuk idővel olva
sóink ájtatos lelkét kiadványainkkaL 
Bárcsak minden magyar katolikus lel
kébe belelopnánk egy-egy szép áhítat
gyakorlatot s élete központjába tehet
nénk szent hitünk egy-egy titkát. 

S. A" Budapest, Zs. 1.-né, Kunligota, 
Fr. N., Szeged, I. J.-né, Nagykapos, V. 
L.-né. Balaton, U. I" Oromhegyes. A:z 
új előfizetöket nagyon köszönjük, Szent 
Ferenc Atyánk szelleme legyen új test
véreink és olvasóink napja, éltetője, 
boldogsága. Terjesztőinknek Isten fizes
se meg a fáradozásukat! 

N. Klárika. Mi is gondolunk az új fü
zetek kiadására. Egyelőre azonban idő
höz és pénzhez kell jutnunk, hogy szent
jeink és hittitkaink tiszt<>letét kiadvá
nyainkkal szolgálhassuk. 

H. M. A. Jskolanövér, Bácsalmás. 
Mcly hálával köszönjük meg a tizen
nyolc új előfizetőt. Szent Ferenc Atyánk 
áldja meg apostoli lelkét! 

Többeknek. A Magyar Barát későbbi 
megjelenése miatt sokan irtak szerkesz
töségünknek. Bizonyára megértik azt a 
sok nehézsége!. amely a lap átírása és 
az okmányok beszerzése elé gördült. A:z 
utolsó percben felmerül! nehézségek 
kényszeritettek arra, hogy tizenöt nap
pal későbbre tegyük a megjelenés ide
jet. Ezentúl mindig a hónap 15-ik nap
jcin jelentetilik meg a lapot. A legtöbb 
helyen úgyis a hónap harmadik vasár
napjún \'an a rendi gyűlés. s így a leg
frissebb am·agot kaphatják testvéreink 
a rendi gyüléshez. 

LELKI SZOVETSf:GET 

Dola :\lihály, ('salár. 
t:ri•n)·i t:rnö. t:g('r, 

(ilrausz (J,l•zán''· T(•lkibán~·a. 

Hiiki llozáiia. S:tJ:)'b:tkimak. 
f:rsek .Júzsl'f, Kai. 

ko t ünk ked\'es előfizetőtestvéreinkkeL Imádkozni aka
runk értük. hogy tanitásunk fogjon a lelkünkön. Imád
lwzni akarunk lelki es testi javukért. Test\'ériségbe 
<1kariuk fonni ol\'asótúborunkat: egymásért imádkozó 
é·s úldozó lelki közi\sségbe! Ennek a testvériségnek el
ml-J~·itése celjúból minden hónapban egy szentmisét 
mondatunk előfizetőinkért és hozzátartozóikért. Az úr 
.lt•J.us úldozatának a végtelen kegyelméból egyformán 
n·,zcsedünk mindannyian. Hisszük, hogy ez a lelki 
>lii\·cbé•g szarosabbra füzi kapcsolatunkat s mérhetet-

S)·ugod.ianak bi•kéb!'n! 
Azoki·rt az l'lhím)·t előfizetöinki·rt. akikn!'k elköltiizé
sl•röl értt•siiliink. ('g~··rg)' sz,•ntmisl·l mondatunk. Ezt'n
kh·ül mhult•n hima1)ban ('g)' sz('ntmisi't mondatunk 
iisszes C'lhUnyt elöfiz('tőinkl•rt l•s C'löt'izt'töink elhún~·t 

hozzátartozüil·rt! len \'igasztalúsban részesít edes mindannyiunkat! 



A LELKI ELlET FERENCES MESTEREI 
dmen sorozatosan jelennek meg a keresztény tökéletesség 
kis könyvei. A lelki élet ference)! iróit és tanitóit gyűjtjük 
egybe s ismertetjük meg a ferences szellem iránt érdeklődő 

hivekkeL Eddig megjelent kötet<'ink: 

.......... ~. 
.S(HotGTor~u.Slk .. u 

o.. ...... 

__ ..... "',.,. 
a.lk-.:~akorlatofl'ilJ ..... , 

... r 

Szent Bonaventúra: 

A Lf:LEK ()TJAI ISTENHEZ. 

A keresztény bölcselet és hittudomány 
remek összefoglalása. A müvelt lelki 
emberek fölséges vallási világnézetet 
nyernek benne. Végigkisér a tapaszta
lati, a szellemi és az isteni lét világán. 
hogy aztún a teremtett dolgok lajtoriá
ján Istenhez emelje lelkünket. A máso
dik k1acbf' sajtó alatt. 

Meyer-Máriaföld1: 

SZENT BONA\'ENT()RA LELKI
G\'AKORLATOS \'AZLATAI. 

Gvönvörü eln1i'lkcdési vazlatok. Papok 
<'; hi\·ek kitünő \"ezetöt kavnak benne 
lelkigyakorlatok vezetéséhez es végzé
séhez. Sorraveszi a hagyományos lelki
gyakorlatos gondolatokat. és a Szeráfi 
Duktor ajkán >Zólaltatja meg az örök 
!(!azsa_gok~d A m.:·,::;.._,ct;'n. kl~.rL":' ':ll t() alatt 

St.t.•nt Bonan~ntura. 

. \ TÖKÉLETESSÉG KIS TCKRE 

~;.ert.t:tesnök rl'~zére. De tninden hívő 
n<.g~· h.1..szunnal forg<Jthatja. mert a ker. 
toi-\.l'letes.._-;ég egyetemes el\·eit ismerteti 
kut.\·t:tlen, melcg szavakban. Szcnt Bo
n~i\"t.•ntura erénvtananak kitünó ósszc
fug!alása ez a ·kön~·\'. A lelkiclet Iro
rl,t:mcinak ~:..-.nng.-.·e . .Ar<-1 1.- P. 

:\l:!.tn<>I .Jakab. O F. !\1. 

.\ szt:RETET ZSARATSOKA . 

. \ lelki , .. Jet eg:v~1.erü n:vcl\'en rnegírt 
rL·nds;pn• A lelk! :rodalom legszebb 
lapj~li\'~ll t~tlálkozunk tx-nne. Szent Bo
na\'enturd ki\·~·df.J t:mit\·án,·a \·ezct a 
.-;zerni~·lödes m.~g.t~lata:n. ·és izlelteti 
meg. mtly t:des az L'r, s mekkora bol
do;::_ ... ;,~ mcg\·ctn: a \'ilúgot "' f'g~·edi.ll 
1..:'<':1' ";t•n·Tn· :\ro~ 1 ;Ju P 

1'1111-0l\U:SA. 

Ferences h:mnu:-:;;ok A ~~- •I.L'pkuJ: te
l'f'Ol'(':-. koltök legszebb verseit talá.lj~l 
m1~g benne az o\\'t~só. Irodalmi eM-mén~·. 
:\lün .. ·lt közün~(·gunk az .. Amor Sanctus" 
ferrnn.•s remek('!n•l lstTierkedik me~ 
.-\ n1agy;_u himnu.sz-forditás legkiválóbb 
mes1er"l\T'l 1alúlkozunk f'hhen a g~·ü.i-
1err.t•n::ben Ara 1 RO P 

R~ndi jelví•nyt, kordát. skapulárrt, érme.,sko>t, ima
kön~·vrk~t i-s e!{yeb ke~tYiár~tyakat rendeiJünk a 

KATOLIKt:S Kl'LTCRIIAZ 
ke~rvtár~t~·- <'• papirkereskedt'st'ben 

GYONGYOS 
Pap !Welklzedek-u. 22. 

'IH ,,f'l,,lldt 

ll '"""""""' 

Szent Bonaventúra: 

SOLILOQUIUM. 

B~szélgetek a lelkemmel. A szent atyák 
nvPlV,;" c:o .... n 1 '"l1t::lti:l fl1&af?' ::l S7.er4fi Dnk-. 
tor a lelki élet alapelveit és a kegyelmi 
élet legédesebb titkait. Négy lelkigya
korlatban foglalja össze a lelkiélet is
koláját s vezet be az életszentség tudo
mányába. A legegyszerúbb lélek is él
vezettel olvashatja és követheti az ere
deti bonaventurai gondolatokat ebben a 
leegyszerúsitett alakban. Ara 1.50 P. 

Következö számainkban Breton 
ton, B. Ramon Lull, Sziénai Szt'•nt 
Szent P(oter o>s sok más r<'g-1 és mal 
:l magyar közönség r-lé. 

Bálint, Szendey Agos
Bernardln, Aikantaral 

lelki író müvelt tárjuk 

SZF.NT I'F.RENC ATYANK SZELLEMÉT SUGAROZ
ZA a l"erenen irodalom mínden termékr. Szép lelki olvas
mányok, mély tanulmányok! 

l. !\l:ljsai-Ibm: Assziszi Szent Ferene világi (lll.) rendjé
nek \'t:ZF.RKON\'\'E. Hatodik bövitett kiadás. Ara fűzve 
1.40 P. vászonkötesben 2.20 P. 

2. Dr. D:un Ince, 0. F. M.: Ferene,.s 1\lisszálé. Függelek a 
Szunyogh-féle Misszáléhoz. Ara \O:Iszonköt<·sben 2.50 P. 

3. Gemelli-Takács· Franciskanizmus. Ara 3.- P. 

4. Zadravecz István, O. F. M.: Alverna. Ara 1.20 P. 

5. Pa:ffy Erzscbet: Szent Ferene szentt'lyei. Ara 1.- P . 

6. Magyar lstvún: Magyar képek Sz,.nt Ferenc Atyánkról. 
Ara 1.- P. 

7. D~lSÜ Ist ,·im: P. Florentini Teodóz élete és a ken sz tes 
nö\·érek társulata. Ara 1.20 P. 

a. P. 1\lajsai !\Jór, O. F. M.: Biztatások a szebb vilag-ba. Ara 
1.- p 

9. P. 1\le\·cr-Unvi: t'erene testvt'r (Szent Ferenc élet<' és 
mÜ\'Cl.. Ara !·.- P. 

lll. Bella 1\!ilria Lénárt, a Ferencrend egyetemes fiinöke: 
Szent Ferene Harmadik Rendje. Ara -.30 P. 

ll. l'a!ffy Erzscbet · Szent Paskál <'lele. (Elfogyott l. 

Öss::együ/t íróus:::talán a munlw :' 

Sok az trnivalója ? 

Könnyítse munkáját és vr gyen modern 
hordozható vegy irodai írógépel ! 

~~ekkel! 

~t4 úti 
/(~ ~tatJt! 

'lajda Zoltá•• .Józfl!i_.f 
lr6u;#p ~'!4 '!4Ziímo16u;#p kt-rt>'!4kt•dé5 r#u;léíl 

KISI•t~!li'l', Mlapka•ut••a :la. 
Tt"lt>fon : l-ID :10:1. 

lfa,;r.náh ~rí·pí•t rnal,!a• áron •··•·rí-lo•rn 1,.. ~ 
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