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MAGYA 
oF E R E N ~C ES 

XXII. évfolyam. 4. szám. 1942. április 1~. Fele!iis kiqjó és szerkesztö: 

Megjelenik mindt'n hó lá-én. P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

,,Isten-áldást hi11tek •·átok~ fiai ID !•• 
Ezt a fohászt magyar barát küldte az oroszországi csata

tereken ktizdő magyar katonák felé. U z d ó c z y - Z a ö r a
v e c z I st v á n, az első magyar tábori püspök imája "fial
ért". Igy csak ö nevl'zheti a magyar honvédet. Az a férfiú, 
aki titáni elszántsággal és ml'galkuvást, húzódozás! nem is
merő akarattal toborozta a nemzeti hadsereg első vitézeit. 
O az atyja mindl'n magyar katonának. Az ö fia, lelkéből lel
kedzett magzatja az új l\lagyarország minden leven!t'je. Az 
ö szava rázta fel az alvó magyarságot, az ö szervezö ereje 
állította sorba a kommunizmus brutalitásal ellenébe a magyar 
\'itézsi•get, t•s indította el azt a kiizdelmet, ameh·nek dönté
si•re csak most k{'ríilt a sor. 

A szl'gedi .. mag)·ar barát" biztos hivatástudattal, törté
owlmi küldl'tési·nl'k átl-lési·vpl kezdte meg a nemzetmentö 
munkát. Ennek a hi\•atástudatnak adutt kift'jeZ.:•st abban az 
<'löadásban, amel)·et .. A Kt:Rt:SZTf:SYStG BASTYAJA!" 
c·imen tartott nwg a rádióban. 

\'eit'szülP!t•tt h i v a t ás a a ma g y a r n ak a n y u g a t i 
k " r es z t i· n )' s <· g v é d e l m "· ll. Pál pápa nevezte először 
a kl'rt'sztt'nysi•g \'t•döbásh·ájának hazánkat. \'alóban, mínden 
mag~,.ar kf'resztesviti•ze a nyugati kt'reszténys(·gnek. \"~dtük a 
tatárdúlás id<'il'n. ml'gáliítottuk iorte a tiirököt. llun)·adi Já
nos n)·ok Jo·özeim<' hirdl'ti ennek a vt'döbást)·ának l'rej<'t. 
Kapisztrán Su•nt János .li·zus ne\·ével erösíti a magyar fegy
verek!'!. ,\ nándorft•hiorvári győzeli'm ieit'ntöségére jellemző. 
hogy lll. Kalliszt pápa a• pgi•sz kl'rt•szlt•nysi·gnek előírta a 
dl·li harangsú~t i·s rrunk szint·\-áltozásának i.innl"pt.í.t, hogy 
hirdl'sse mindl"n idiiben azt a didadalt, aml'b'l'l .. a keresz
tl·n~·sl•l{ hást:vü.ia" aratott a Syug-atot l"lsiipréssl"l f('n~·t"g('tÖ 

türükiin. 
I·:Z .o hi\·atá•loulal i·llt·tte T o m o r y P a i t. a frandská

nu~ !'!Zl'rzt•t('st t·s kahu·sai l•rsl"ket. St" higyjük. hogy llohát·s 
-.<·ro·•·oll'oll,ia törti•m•lmiinknl'k. A ll'gvi•r .. sebb állomása an
nak a kíizdt•h•mrwk. anwly('t S~·ugah··rt \'ívtunk. Tomory 
had\'t'Zt•ri zst•nijl' a bizonyság ra. hogy t>bb('ll a l'Sat:.iban t•sak 
ú~~- tudtuk hi\"alá~unkat tl'lj('sílt•nl. hogy felmorzsoliultunk 
t·s ulln··~ztiink. Emwk a Syugatot vt"•dő \'irtusnak hiisil's nll'l{

nyilalkt•z<isa '/.r i n~- i kirohanása i-. a szigl'ti \'árhúl. .\ ma
n·kn~·i 't'rl'g ünft•);.ilduz;.is;.t l·s l'lhullú \'i•rl' bizon~·soí.t:-a hi\'a
ta!'-lUdatunknak: h;.t g~·üzni nt·nl tudtunk. lt•galáhb halnunk 
h.t•llt·tt a kt•rl'sztl·n~·sl·gl·rt. 

:\lt·rt SZl'O\'{'()l·h·iink a kt•rl's7.h··n~·,ég \'l·tlt•lmt•. \1 a lml
tlug~;.it:unk, hüg~· s~·ugatnn a kt•rt·~ztl·n~: kultüra \'ir.lgzik. 
~ ~- u ~ a t n t· rn " u J t h a l á "' t' z ,-. r t a h a r t' u n k l• r t. nt•m 
ht·t·~íiltt• az t·rdh• l'1hullott nl.lg~·ar \'t~rt. Onrl'láhlnzá~unk 

árán épen maradt el'ejét arra használta fel, hOII'Y hatalmába 
kapariotsa országunkat, klzoákmányolja amúgy sem nagy 
gazdagságunkat, s megfosszon nemzeti önállóságunktól. Nem 
elég, hogy állandóan Keletnek tartottuk hátunkat, s minden 
veszedelmet felfogtunk, a hálátlan Nyugat ellen ls szabad
ságharcokat kellett vívnunk. Elöbb lerombolta végváralnkat, 
a magyar függetlenst•g köbe merevedett őreit, majd Trianon
ban leszegte a föld bokrétájának szegélyét, s elrabolta a 
nemzet testének kétharmad reszel. 

De kifosztottságunkban és erőtlenségünk
ben sem tudta kiölni ősi szenvedélyünket, a 
s y u g a t v é d e lm é t. Amikor Keletről felhö kerekedik, 
félre verjük a harangokat, körülhordozzuk a véres kardot. 
és sorfalat állunk a veszedelem eié. A hivatástudat szállt meg 
a ko m m u n í z m u s e ls ö b e t ö r és e i d e j é n is. Elfe
ledtük a csapást, a vért, a csonkítoltságot, a hálátlanságot, s 
t'éllábbal, fél karral, de nem fél szívvel ragadtuk meg min
denkur diadalmas fegyvereinkl't, s perzseltük ki innen a ke
il'li veszedelmet. A szöke Tisza partján indult felfelé ez a 
.. fekete vőlegényekbői" álló, nt'll'Y éves háborútól kifáradt s 
megrukkant had, t>s csodát müveit: megvédte újra a keresz
tény :'oiyugatol! l\11 voltunk az t'lsök, akikre a vörös pogány
ság rontott, s mi szorítottuk először vissza a nyugati kultúrát 
elpusztítani \·ágyó lavinát 

A történelem ismétlődött meg huszon
h á r o m é ,. v e l e z e i ö t t. lstt'n irgalma, hogy a küzdelmet 
mpgkezdhettiik. Istt'n k('gyt'lme, hogy a harcot ma is foly
tathatjuk. A tiirténeiem ismétlődik: a ma g Y a r ka t o n a 
ú j r a a F " k e t " t c n l{ c o p a r t j á n á l l. Jr.int a török 
t•ll .. ni hart·okban. Harcol ma is Purópai hivatásunknak leg
ragyogóbb eszm•'iéért: a n~·ur:ati keresztény kultúra vt>del

mt:l·rt. 

t:ll•kbeu a gondolalokban szállt aiig egy hónapja a ma -
g ~· a r b a r il t - p íi sp ö k sza \'a az i•tt-r hullámain minden 
n1agyar házikóba. t•s az l'Zrr k!lúmt•h'rn(•l is mf'SSZ('bb [öldbe
~i!ooott mag·~·ar lö\'l•szárokba. 

.. ls t e n- á l d ás t h i nt ck r á l uk. fi a im!" ~ hang
zik úldú szaya. ..Kárpátok u n l ú l h a r c o l ó fi a im. 
h o z z á t ok h" l~· r(' a k ('r<' sz t t.~ n y st"" g h i b á i t! L e
g y r t l' k ú j b ú l a k ('r l' sz t t' n y ség b ás t y á i!'' 

.\1 •iidú at)·ai ki-z kcg)'t'im" l'ogan ... Látattanba is új 
••ni sza ll a l'úradhalallan mag~· ar karba ... Hajnalodik már 
Kt•lrlt•n ... liamarosan ránk rag~·og a győzelem Napja ... ! 

--i-
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Cottolengo száz év távlatában. 

Aprilis 30-in lesz száz éve, hogy 
Chieriben, a Torino mellettl kis fa
lucskában örökre lehunyta szemét 
Torino védangyala, Cottolengo Jó
zsef-Benedek, Krisztus lánglelkü 
papja, Szent Ferenc alázatos gyer
meke, a terciónus papok példaképe. 

Csodálatos az az út, amelyen Jó
zsef, az egyszerű falusi gyermek, vé
gigszárnyalt, és világhírnévre tett 
szert. Megkapó élet, amely Braido 
kis szülöttjét, a hatalmas gyárváros
nak, Torinónak apostolává tette. Jó
zsef-Benedek eldugott kis faluban 
látta meg az Isten napvilágát, ma 
azonban alig van ember, aki nem 
hallott volna róla, s hatalmas müvé
röl, a torinói Cottolengo-intézetróL 

1786. május 3-án született, mint em
li tettük, Braidóban. Ez a kis falu ma 
a torinói egyházmegyéhez tartozik. 
József már kis korában megmutatta 
szeretetét IstPn és a szegények iránt. 
Még gyermek volt, amikor saját ott
honát szegényházzá akarta tenni, s 
benne akarta elhelyezni a falu sze
gényeit. Nagyon szerette a szegénye
ket, s ebben is hasonlított atyjához, 
Szent Ferenchez, aki a Szegénység 
úrnőjének volt a lovagja. A szegé
nyek iránt való szeretete éveivel 
együtt gyarapodott ártatlan lelkében. 
Ez a szeretet emelte késöbb világ
hlrre. Alig 9 éves korában járult elő
ször a szentáldozáshoz. Ebben az idő
ben ritkaság számba ment a korai 
szentáldozás. Cottolengó József leg
főbb vágya volt, hogy pap lehessen. 
Krisztust akarta szolgálni, s ezért 
kérte fölvételét a szemináriumba. 
Teológiai tanulmányai után, 1811. 
jún. 8-án pappá szentelték. Egy évig 
káplánkodott, majd Torinóba került, 
ahol a teológiai tudományok dokto
róvó avattók. József-Benedek már itt 
is kitűnt jámbor életével és szívének 
ártatlanságávaL A pápai bulla azt 
mondja róla, hogy erényeivel felül
múlta valamennyi paptársát 

Torinóból visszakerül szülöfalujá
ba, ahol gyermekkori álmát, a sze
gények felkarolását, igyekszik meg
valósítani. Megy házról-házra, beteg
től-beteghez, szegénytől-szegényhez, 
elhagyatottól-elhagyatotthoz. Mind
egyikhez van szava, mindegyik szá
mára van orvosság szeretö szívében. 
A szegény betegeket nemcsak saját 
otthonukban ápolta, hanem a kór
házban és a szegényházban is. A sze
gények iránt való szeretetének gya
korlásában csak elöljárójának paran
csa szakította félbe, amely őt ismét 
Torinóba rendelte. 

Cottolengó József igazi egyénisége 
tulajdonképen csak itt, Torinóban 
szabadult fel. Torinó modern milliós 
város, Milanó mellett Itália második 
gyárvárosa. Gazdag iparváros. De 
miként az már az ilyen városokban 
történni szokott, Torino külsö negye
deinek nyomortanyóin is tízezrek 
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tengették életüket a legnagyobb tes
ti és lelki nyomorban. Ezekre a sze
gény elhagyatott, betegségekkel meg
vert, éhező ezrekre soha senki sem 
gondolt. úgy éltek, miként a vadon
ban a gaz. József észrevette ezt a 
nyomorgó tömeget, megszánta őket, 
és irgalmas szeretetével kész volt se
gíteni rajtuk. 

Különös véletlen terelte Cottolen
go figyeimét az elhagyatottak töme
geire. Történt ugyanis, hogy egy na
gyon szegény asszony á tutaztában To
rino utcáin megbetegedett. A szeren
csétlen asszony férje hiába kért, kö
nyörgött, s kilincselte végig a kórhá
zakat, nem sikerült a feleségét kór
házba juttatnia. Az egyik helyen 
azért nem fogadták fel, mert váran
dós. A szülészetröl viszont azzal uta
sították el, hogy súlyos betegség 
gyötri. tgy kellett az asszonynak el
pusztulnia, mindenünnen kitaszítva. 
A szegény szerencsétlen beteg rozo
ga, elhagyatott kunyhóban haldok
lott. Halálos ágya körül siránkoztak 
férje és gyermekei. József mindent 
megtett, hogy javítson az asszony 
helyzetén, de nem volt hozzá anyagi 
lehetősége. Ekkora nyomor láttán 
fájdalom marcangoita szívét, s lel
kében felébredt a gondolat: menedék
kúrházat kell építenie az ilyen nyo
morgó szegények számára. 

Cottolengo nem sokat gondolko
dott tervének keresztülvitelén, ha
nem bement a templomba, buzgón 
imádkozott, aztán hozzálá tot t ·a cse
lekedethez. Pénze nem volt, de szíve 
és szeretete annál nagyobb. A szere
tet tud csodát művelni pénz nélkül 
is. lgy sikerült megszereznie azt a kis 
lakást pénz nélkül, amely ott feküdt 
a Corpus Domini (Krisztus teste) 
temploma me ll ett. Ez a kis épület lett 
a magva annak az óriási kórháznak, 
amelyet ma "Cottolengo" néven az 
egész világon ismernek. A kórházat 
1828. jan. 17-én azzal avatta fel, hogy 
e napon vette fel az első beteget. 
Cottolengonak nem volt pénze, sem 
vagyona, épen azért a kis kórházat 
az isteni Gondviselésre bizta, innen 
az eredeti neve is: Isteni Gondt•iselés 
Hóza. 

Az Isten valóban több, mint száz 
éven keresztül gondját viselte ennek 
az intézménynek. Máskép nem tud
nák elképzelni, hogyan állhat fenn 
egy akkora kórház, mint Cottolengoé 
minden vagyon, pénz és állami se
gítség nélkül. Cottolengo hite és bi
zalma erős volt a jó Istenben, s az 
Isten gondviselése ma is őrködik a 
kórházon. A szegény, nincstelen be
tegek mind ingyenes ellátásban ré
szesülnek. A hatalmas kórház Torino 
külön negyede. Süketeket, vakokat, 
némákat, clmebajosokat, gyógyitha
tatlan betegeket, ragályosokat és 
minden fajta betegséget, ápolnak itt. 
Torino hires egyetemi orvosai épen 

úgy, mint magánorvosai kitüntetés
nek veszik, ha naponként egy-egy 
órát ingyen kezelhetik Cottolengo 
betegeit. Az előkelő asszonyok, akik 
otthon a portörlő ruhát sem veszik a 
kezükbe, az Isteni Gondviselés Házá
ban a legnyomorultabb betegeket 
szolgálják ki minden ellenszolgálta
tás nélkül, tisztán Isten és Cottolen
go iránt való szeretetből. Az emberek 
szívében van ma is szeretet, és van 
ma is részvét a szegények 1ránt: Cot. 
tolengo erre építette hatalmas intéz. 
ményét. 

Azonban nem ment minden oly 
könnyen, mint gondolnánk. Cottolen
gonak sokat kellett küzdenie és har
colnia betegeiért. Egy alkalommal a 
város elöljárósága fel is oszlatta a 
betegek kórházát, és így kénytelen 
volt új helyet keresni. Ez a hely a 
mai Cottolengó-kórház, amely men
helyet, szegény h;\ za t, kórházat, kli
nikát, elmegyágyintézetet stb. foglal 
magában. A betegek mind szegények, 
akik nem bírják fizetni a kórházi el
látását. 

Cottolengo nemcsak megalapította 
az intézményt, hanem ó maga is ál
landóan ott volt a betegek között. 
Gyógyítgatta, vigasztalta, ápolgatta 
öket. Soha nem volt nyugta, éjjel
nappal a betegek között volt hosszú 
esztendökön keresztül. Ez az állandó 
munka, ez a fáradhatatlan szorgos
kodás, tevékenykedés a betegek kö
zött végül is felőrölte gyenge szerve
zetét, és maga is áldozatul esett az 
1842. évi tifuszjárványnak. Cottolen
go József-Benedek, amikor érezte ha
lálának közeledtét, elhagyta Torinót, 
ahol ennyi jót tett, és ahol min
den szegény az ö nevét suttogta re
megő, lila ajkával. Elvitette magát 
Chieribe, ahol Alajos nevű bátyja 
kanonok volt. Kilenc nap mulva, a 
zsoltáros e szavaival ajkán: "Örven
deztem, amikor azt mondották ne
kem: Az Úr házába megyünk" (121. 
zsolt.), - 1842. április 30-án lelke 
felszállt az ('gf'kbc. alig 56 éves korá
ban. 

Földi maradványait óriási tömeg . 
kisérte fénnyel és pompával C::hieri 
templomába, ahonnan Torinóba szál
lították, s a kórház templomában he
lyezték örök nyugalomra. 

Cottolengo József-Benedeket XV. 
Benedek 1916. hús\·étvasárnapján a 
boldogok sorába iktatta, XI. Pius pe
dig a szenté\·ben, 1934. márc. 19-én 
ünnepélyes keretek közt szentté 
aratta. 

Szcnt Cottolengo József-Benedek 
felszállt az égbe, dc terciárius-szíve 
ott dobog a hatalmas gyárvárosban, 
"Cottolengo" óriási épületeiben. Ö el
távozott, de neve száz év távlatából 
is felénkragyog, szcretete felénksu
gárzik világhírű intézményében. 



:Ferencesek és nemzetnevelés. 
Dr. Vöö Mlhályné Pécs Mária. 

Szent Ferenc nem alapitott úgynevezett "tanítórcndet" 
(azaz: kimondottan a nevelés-oktatás céljára alakult szerzetet), 
nem volt sem elméleti, sem gyakorlati nevelő a szó szükebb 
értelmében, - és mégis, mind az ö munkája, mind rendjé
nek évszázadokon át kifejtett müködése és világraszóló ha
tása méltán nevezhető nevelésnek. 

Hiszen a "pedagógia" egyáltalában nem elmélet, rendszer, 
módszer, tanterv, nevelési receptgyűjtemény, hanem lap
pangó erőkből eleven erők formálása, alakítás-alkotás, maga 
az élet. - S az i g a z i n c v e l ö a z, a k i K r i s z t u s a k a -
r a t a s z e r i n t ö n m a g á t n e v e J v e a J a k i t, nemesit 
másokat. Megkérdezi: "Uram, mit akarsz velem és tölem?" 
És fáklya lesz, világit másoknak. lK y sz e m J é J v c, Sz e n t 
l'erenc valóban egyike az emberiség Jegna
g· y o b b n e v e l ö i n e k. 

J. l\lert ö valóban megkt'rdeztc: Mit akarsz tölem, Uram? 
Elmélyed az Evangélium szellemében, olvasni kezd Krisztus 
arcából . . . Kegyelembe iiltözni, Krisztust valóban tükröz
telni: ime ö n n e v c J ö m u nk a t e r v e! S lelkében csak
ugyan fölragyog a fönségesen szép Krisztus-arc. 

Am a Nagy Király követe nemcsak látta és megértette, 
hanem álcile cs pi•Jdázta is Krisztust, szinte b em u t a t t a 
k o r a t á r s a d a J m á n a k. !\leg akarta menteni a világot 
az lsten-távolságtól, lélek-elfordulástól; tüzet vetni a hideg 
és fanyar, örömtelen életbe! l\lcgjavítani az embereket, és 
evangcliumi életre vezetni! Élettel, cselekedettel, példával 
tanitani: .. N<" félj! ti•gy úgy, mint én, tiszteld a törvényt. az 
Egyházat, szeresd a:t ll'Jteut, él'J ntcnj fölfeh~. előre!" l\1 i e z, 
h a n em "p e d a g ó g i a?" S a városokban végighaladó, hall
gah·a is prédikáló Szent Ferenc: p é J d a a d ó n e v e J ö 
valóban. Hiszen azcrt gyiimölcstelen ma annyi nevelö-munka, 
mert kimerül a szóbeszcdben, jelszavakban, szándékukban, 
élet nélküli elméletekben. 

II. Ovakodva attól, hogy öt tisztán csak természetes ala
pokon szemléljük, kivetköztelve a szentség és kegyelem fé
nycböi,• megállapíthatjuk, hogy Szent Ferenc v a J óság os 
n e m z e t n e v e l ö m u n k á t i s v é g z e t t korában. Az 
olasz városok belső háborúban emésztödtek, a pártok hata
lomi·rt viaskodtak akkor, s az erény Játszatát keltő eretnek
st'gek besurrantak a társadalomba. A valdensek és katharok, 
az álpróft'ták, ob·an hatalomra jutottak, hogy iskoláikat a 
nemesscg fiai is Játogatták. Innen áradt szét a pesszimizmus 
köde, amely az olasz derűs ;,g alatt ls ráült a lelkekre. S ek
kor e válságok közt a Szent a l á z a t ossá g r a t a n í t, 
ii r ö m r e h a n g o l. b é k é t s z e r e z. 

Túlfűtött korában a társadalmi bajok ls elharapództak: 
önszeretet, érdek, igazságtalanság, ellentétek, gyűlölködés .... 
i•s kirobbanásra várt a lázadás, a forradalom szelleme. O 
szembeszáll a b a jok g y ök e r é v e 1: a föl d sz e ll em é
,.e l, i·s belekiáltja a \'ilágba: szegények és gazdagok! az a 
baj, hogy nincs bennetek Krisztus!-M ás J é J ek, k r ls z t us i 
J é J ek kell ide! Szava, példája hihetetlen hatást keltett. 
()Jaszország m'pe jobb útra tért, és szinte megújult a föld 
színe". 

Ezt a feladatot bizta testvéreire is: "mi az Isten dalosai 
i·s muzsikusai vagyunk. akiknek ,.az a hivatásuk, hogy a szi
veket fölemeljt'k és töltsék lelki örömökkl'l. A szent bűnbá
nat, alázatosság. a szent szeretet, a szent jámborság cs a 
szcnt öröm teszi jóvá t's boldoggá az embert". S hogy vol
tak embert·k, akik ezt i·letükkel is szcmlcltPtték: e z me 1:
ma r a d t az emberek emlékezetében! Ez volt az igazi nevelöl 
hatás már a Poverclló ioleti·ben. E munka meg szélesebb 
körre terjedt ki a .. v i J á g i r e n d" aiapitásával, amelyet a 
Szent a z ö n n c v e J (os i sk o J á j á v á tett, s amelynek tag
.iai evan~:cliumi formára megváltozott társadalmi rendet ala
poztak meg. vi·dtt'k a szl'genyeket a hatalmasokkal szemben. 
i·s buzgón dolgoztak a bi·kc erdekeben. S ebbe az önnevel<'s
be bell'kapt·solódott a társadalom minden osztálya, a pápáktól 
i•s fejedelmekiöl kezd\'<' az t-lt·t sok-sok nevtell'n höséig. 

lia ebbl'n elmi·l~·l'dünk. azt látjuk, hol(y a 13. sz á z a d 
l' mb e r e i n e k és t u i a j d o n h a z á j á n ak csodálatos 
nl'\'clöji·t SZl'mlioljük Szl'nt Fl'reneben. De a szent tűz. ame
lyet öriikst'giil hag~·ott fiainak i•s követőinek. ezután sem 
húnyt ki. hanl'm világszerte lángolt a szivekbl'n •'s alakított. 
emelt lstl'n-közelsi•gbt•. 

Ill. :\linket azonban kiilönösen a ma g y a r n em z l' t 
n e v e J i• se i• r d l' ke J ebben a szt'llemben. l,átjuk a törlt'
neh·m t~s az irodalomtörti•nf't vihígáuál. hogy· a ferenct'SC'k 
hazánkban. az alapító szelll'mi·ben i·s Jelkesedesevel nevei
tek: az Igazi Krisztus-követi•sre, fölkl'resve az embl'reket 

• Ettül óv nlinkct XI. Pius púpa Ritl' l'Xpiatis kezd. apost. 
körlc\'clébcn. 

Dürer: Cdvözlégy, május hajnala! 

a mindennapi élet munkáiban, tenger szenvedéseiben, sőt 
derekasan kiveszik részüket a ma g y a r h a z a k ü z d e l -
meiböl is. 

l\lár 1224 előtt Esztergomban találjuk öket. - IV. Béla 
királyt a tatárjárás után ök segitették országépitö munká
jában, de nemcsak a romhalmaz eltakaritásán és újjáépítésén 
dolgoztak, hanem még értékesebb volt az, hogy a háború 
borzalmaiban össze t ö r t n é p J e lk e t ú j é J e t r e se r
ke n t e t t ék. Az emberek féltek, blzalmatianok voltak; -
ezt a lelki bajt kellett meggyógyitaniok, és csakugyan, rövid 
idő alatt az élet szinét és mosoiyát varázsolták az arcukra. 

Ott buzgólkodnak a kúnok megtérítésében is, késöbb 
Nagy Lajos oldalán a szakadárok visszatérítésében. A Hunya
dival kl'zet fogó Kapisztrán fölismeri n e m z e t l h l v a t á -
s u n ka t a maga korában. 

:\lint nemzctuevelök: a magyar müvelödés terjesztől ls. 
Középkori magyar nyelvü kolostori irodalmunkban Szent 
Domonkos rendjén kivül Szent Ferenc rendje szenett legna
gyobb i·rdemeket. A XV. században meginduló magyar nyel
vü kódexirodalom főleg nekik köszönhető, mert elvegyülve a 
nep közi•, ÖSSZe fO r r O It a n é p p e J n y e J V Ü k j S, és 
ezért állandóan gondoskodtak magyar olvasmányokról zár
dálk, (küiönösen a nüi kolostorok számára). 18 kódex hirdeti 
szellemiik<·t i•s kezük munkáját. A legrégibb magyar nyeivü 
írott künyv i·s l'lsö tprjedelmes nyelvemlékünk a Jókal-kó
dcxben Szent Ferenc élete (1430 tájáról, 162 lap). A Debre
t'eni Kúdex pedig el:)·ike a Jeggazdagabb tartalmú magyar 
ll'l(endag~·üj' cmi·nyeknek. 

A közepkor legkiválóbb hitszónoka!! Tömegl'scn hallgatja 
öket. l'J>Üive rajtuk. a nep. 

Ki ne hallott \'olna a lángbuzgalmú Ka p i sz t r á n o n 
k i v ü l T e me s v á r i P e l b á r t r ó J, (t 1504), aki Budán 
i·s Esztergomban tanított, irt, prédikált; buzgó terjesztője volt 
hazánkban a Szüzanya tiszteletenek és ö r e a n em z e t 
t i s z t a e r k ö i c s e i n e k. Apostoll bátorsággal kelt kl a 
humanista szellem túlzásal ellen, és még a királyi udvart 
sl'm kímélte, ha ott tudományos \'lták folytak a mlsére-járás 
cs prédikáció-hall~ratás helyett. 
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Es ki ne olvasta volna, hogy Szent Ferenc fiai a t ö rök 
v e s z e d e J e m i d e j é n gyalogosan, álruhában járták be az 
országot, élelmezték és vigasztalták az elárvult magyarokat. 
Most mt'g jobban összeforranak a néppel. (" m a g y a r b a -
r á t"). Megindító jelenet, amikor a munkába menő anya 
helyett gondozzák az ottbonmaradt gyermekeket, kenyeret 
visznek nekik és "szép szavakkal oktatják vala őket". 

kivül a ko r 8 z e r ű iu v a n a lm ak b a: nyomda, foÍyotral
tok, néples kiadványok stb. révén. Az esztergomi modern 
gimnázium, a Dukovinábót hazatért magyarok lelki gondo
zása megannyi területe a nemzetnevelésnek. Ennek eszköze 
a pécsi gyermekjátszótér ls, ennek munkása a lelkes bit
oktató, aki rendes munkáján fölül még mcséket is ir apró 
hivei épülésére; sőt részt vesz a nemzetncvcl<'shen a buzgó 
sekrestyés-testvér ls, aki a köréje sereglő gyermekeknek és 
"öntudatos" nagyfiúknak mPggyöző előadást tart az igazi alá
zatosságról ... 

f: J e tük e t is á l d o z z á k b a z á j u kér t. Tomort el
esik a moháesi ütközetben, - Vásárhelyi András, a Szüz
anya lelkes énekese török harcokban veszti el életét. - Ko
Jostoraikat fölgyujtják a martalócok, - a reformáció ls hoz
zájárul a pusztulásboz, de ba meg ls fogytak a zivataros szá
zadokban, n em t ö r t ek me g, és ott lelhetök minden ma
gyar küzdelemben, és m i n de n ü t t, a b o J d o J g o z n l 
ke ll e t t a ma g y a r ságé r t. (Erdélyben: Domokos Káz
mér, és Kájoni János, "Erdély Pázmánya"; - mások a törö
köt kiűzö seregben harcolnak.) A XVIII. század első felében 
újabb fölvirágzás következik, és tovább folyik az irodalmi és 
gyakorlati nemzetnevelés (iskolák, gimnáziumok, főiskolák, 
szónokok. nt'pnevelök). 

V l d á m s á g é s m u n k a, é s z é s s z i v e g y ü t t, csak 
igy lehet jól megoldani az élet kérdéseit. Az "Intellektualiz
mus" túltengt'se nemrég hitetlenségre vezetett; ezért zuhan
tak Je az ürességbe azok az irók, tudósok, - akik az embe
riség nevelölnek tartották magukat, f<'lreértve a kultúrát. 
Hozzájuk igazodtak a nevelök is, és a lélekre valóságos kö
görgeteg szakadt e szellemi áramlatok nyomán. 

Ezt a föllendülést a liberálls korszellem sem tehette tönk
re. Ma 60 zárdában folyik a munka. 38 plébánia területére 
sugárzik ki a nemzrtnPV<'h's. belekapesolódva a régi munkán 

Pedig a neveléshez egész lélek, sőt "kigyúlt 
J é J ek" ke J J. Nemcsak tudás, banern bit és Ielkcsedés is 
- és e z m e g v a n a z i g a z i f e r c n c e s s z c ll e m b e n. 
Lelkesedés és "supereminPns seil•ntiaP earitas" (Efez. 3, 19.). 
az égbpnyúló szPretet. 

Minden ét· ben ápril1s 16-án a feren
ces Rendcsalád az oltár elé borulva 
megújitja fogadal!nát.1209-ben ezen a 
napon térdelt Isten Szegénykéje III. 
Ince pápa elébe fogadalmával: Fe
r e n c t e s t v é r e n g e d e l m e s s é
get és tiszteletet ígér Ince 
pápa úrnak és tőrvényes 
u t ó d a i n a k, ú g y sz i n t é n a R ó
ma i A n y asz e n te g y ház nak. 
S a t ő b b i t e s t v é r e k k ő t e l e
s e k e n g e d e l m e s k e d n i F e
r e n c t e s t v é r n e k é s a z ö u t ó
d a i n ak. (Regula.) Ezzel a pápa 
kezébe helyezte egész életét, Rendjét. 
és fiainak-leányainak életét. 

A fogadalom minden ferences szá
mára - a háromágú Rend bármelyi
kéhez tartozzék is - erős kötelék 
lett, amely az egyént a Rendhez s 
azon keresztül az lstenhez kőtőtte 
szaros, elszakíthatatlan kötelékkel. 

Egykor a fogadalmi oltártól jöt·ö 
kérdésre az a kérés hangzott: 
A t y á m' Is t e n , a B o l d o gs á -
g os S:: ii z, Sz e n t Fe r e n c 
Atyánk és az összes Szen
tek szeretetére kérlek, en
g e d j fo g a d a l om r a Sz e n t Fe
r e n c R e n d j é b e n, h o g y b ü n -
b á n a t o t t a r ts a k, é l e t em e t 
m e g j o b b i ts am, és Is t e n n e k 
m ' n d ,. é g i g h ü s é g e s e n s z o l -
g á l j ak. A kérés beteljesedett a fo
gadalom elhangzott sza1·aiban: l g é
r e m é s f o g a d o m, h o g y e g é s : 
é l e. r e m e n k e r es z t •i l m e g -
t a r t om a fe r e n c es R e n d sz a
h á l y á t .. ." f.; n p e d i g l s t e n n e
l' é b e n m e g i g é r em, - szólt u 
felelet, - h a m i n d e z e k e t m e g
tartod: az örök életet, az 
A t y á n a k, F i ú n a k és Sz e n l -
léleknek nevében. 

Mi volt tehát a fogadalom? Köl
csönős szerzödés Isten és ember kö
zött. Istennek megfontoltan és sza-

52 

, . . 
P. Kollár Kázmér, O. F. M. 

badon tett igéret, hogy tulajdonunk
ban lévö javunkat jobb irányba for
dítjuk. Isten ajándéka számulikra a:: 
élet, amelyet mint az evangeliumi 
talentumokat arra kaptunk, hogy 
magunk számára kamatoztassuk. Ezt 
az életet Istennek adjuk a fogada
lommai. Isten kap tölüllk eg!J az ó 
hűséges szolgálatában töltött földi 
életet, melynek jutalmazásaképen ő 
egy örökkétartó dicsőségbell töltőtt 
őrök életet ad. . 

Azonban emberek vagyunk. Az lrás 
mondja: H a f o g a d a l m a t t e -
s z e l a z ú r n a k, a t e I s t e n e d -
n e k, n e k é s l e k e d j é l m e g a d -
n i, m e r t m e g k ő v e t e l i T a j -
t a d a z t a z ú r, a t e I s t e n e d s 
h a k é s l e k e d e l, b ií n ü l t u d j a 
a z t b e n e k e d. H a n e m a k a r s z 
f o g a d a lm a t t e n n í, n e m k ő -
v e ts z e l v e l e b ií n t, d e a m i 
e g y sz e r k i j ő t t a j ka i d o n, a z t 
tartsd meg és teljesítsd 
ú g y, am i n t a z Ú T n ak, a t e Is
tenednek fogadtad és s::a
badakaratból és tenszád
d a l i g é r t e d. (V. Móz. 23, 21-23.) 
1\"oha Isten állja a kötést, mi mégis 
gyakran megszegtük azt. Ezt tartja 
.<:em elött a fogadalomújítás, hogy 
az a szent láng, amely eg11kor a fo
gadalmi oltár elött oly élénken lo
bogott, újból életre keljen. 

A fogadalomújítást a Szentlélek 
.,egitségül hivását·al kezd]i<k. Tudjuk. 
horm az emberi erő ke1·és. mi ma
fJlmk csak fogadkozunl:. de a betar
táshoz csak az Isten Lelke adja meg 
az erőt. Zsoltárt éJ1ekliu1k, az emben 
erőben bizakodott, de folytonosali 
csak csalódott ember énekét: H i t -
t e m, s a z é r t í g y s z ó l o t t a m: 
Elkeseredésemben mondot
t am: H a z u g m i n d e n em b e r! 
Istellben azonball nem csalatkozott 
még senki. M i v e l v is z o n o z z a m 

a z ú r n ak m i n d a z t, u lll i t v e
lem cselekedett? .. Telje
sitem a:: Úrnak tett fogadal
m u i m u t e g é s z n é p c e ló t t .. 
( 115. zsolt.) Majd kö1·etkezík a meg
újított szővetség: ... ls lll é t e l t e" 
i g é r em é s f o g a d o m a m i n -
denható Istennek, u Bol
d o gs á g os Sz ii z Már i á n ak. 
Szent Ferenc Atyáliknak és 
a z összes sz e n t e k n e k, h o g y 
megtartom a rendsza
b á l y t ... Kívá n om, h o g 11 fo
gadalmam e megújítása a 
Szentháromság előtt elfo
gadott és kedves legyen. 
folyton tartson és míntegy 
" z é" l é l ek z e t em b e n é l j e n ... 
c s m i n d t' é g i g t ő k é l e t e s e n 
megtartsam ... Aki nekem 
akarutot adtál a fogada
l o m r u, u d j e r ő t a n ll a k m e g -
t a r t ás á r a és e n g em ú g y ko r
m á " y o z z, h o g y n e m a g a m -
ll ak, h a n em e g y e d ii l n ek e d 
é l j ek ... Te Deum ... - Szentségi 
áldás z ti r;c b.: a fuyuduiumtí]itás 
s.:ertartását. 

1\tit céloz u fugadulumújitús? Nem 
régi, érvényét l'csztett fogadalom 
megújitása. Az a célja, hogy belús
suk, mennyire teli l'agyullk sokszor 
a legszentebb lelkesedéssel, de Uf!!laH
akkor még több gyarlúsággal is. 

Eszüllkbe j1cttatja, hogy mily sok
szor elfeledkeztünk arról a sző•·et
ségröl, amelyet a fogadalmi oltárned 
egykor Istellnel kötöttünk. Ö eddiri 
mér1 sohasem !'onta cissza a kötést. 
csak m i se vonjuk dssza szabadaka
ratból telt ajánlatunkat. Tehát életet 
életért. Hánk vár az örök élet, de ad
dig idele1m a mí életiink programm· 
1a: II o g y b ii n b á n a t o t t u r t
s 11 n k, é l e t ü n ke t m e g j a v i t -
s uk, és Is t e n n ek m i n d v é g i g 
h ü s é g e s e n s z o l g á l j u n kl 



A KATOLIKUS AKCIO SZOLGALATABAN: 

A kármnkodás a magyar kihágási büntet()törvénykönyvben. 
lrta: Dr. Schrotty Sebestyén, budapesti kir. llélöláblal tanácsjegyzö. 

A magyar büntetőtörvenykönyv 190. §-ának elsö fordu
latában szabályozott és a márciusi számban Ismertetelt lsten
káromlás nrm tipikus esete annak a nagyon ls elterjedt ká
romkodási ·.,szokásnak", amely ellen az Actio Catholica moz
galmal indított. 

Ritkán fordul elö, hogy valaki erkölcsi szempontból isten
káromlásnak lrkinlendö bünt. mint a Btk. 190. §-ának elsö 
fordulalában szabályozolt istenkáromlás büncselekményét 
kiivesse el. 

A törvt'nyhozás a különbözö államérdekek közül hatható
sabb vedelrmben részrsíli azokal, amelyek véleménye szerint 
nal{yobb j.,Jenlöséggl'l bírnak, enyhébb védelemben pedig 
azokat. amplyek nrm játszanak olyan fontos szerepet. Ennek 
kö\'etkezlébrn a büm·selekményekkel okozott jogsértt's sem 
rg~·forma. A törvroyhozó ezi>rt kiilön törvénykönyvet alko
tolt a büntellrkröl és vt'tsi>grkröl, továbbá külön törvény
könyvet a kihágásokról. E szélválasztásnak az okát a Ki -
h á g ás i B ü n l e t ö t ö r v é n y k ii n y v (1879:XL. t.-c., -
Kblk. -) miniszteri indokolásában találjuk meg. E szerlnt, 1. 
a legtöbb kihágás nem valóságos jo11sértés, hanem csupán a 
.iogsi>rtés mrgrlözi>se vi>gl'lt alkotott törvény megszegése, 
•·o·szóval. engrdellensi•g; 2. az összes kihágások a törvénybe 
úg)· sem Vl'hl'lük frl. (•s fontos érdekek kivánják, hogy az e 
ti-ren g)·akran változó szükst'gleteknek a törvényhozás nt'
hi·zkr• apparátusának mozgásbali•lele nélkül ls rö11tön a meg
ft•JpJö iuli·zkedi>sekkl'l elegt't lt'hessen tenni; 3. a büntettekre 
és vt'lsÍ'gekre vonatkozó állalános rész Jeglényegesebb sza
bályai a kihágások rseleiben nem alkalmazhatók. (Pl. a kihá
Kásoknál nl'm kl'll ok vellen ül szándék, a kihágás kisérlele 
nem büntetendő.). 

A Kihágási Bünlelötörvén)·kiinyv 51. §-a a következöket 
mondja: ,.Aki az állam által elismert valamely hitfelekezel 
\'allásos tiszlrleti·nrk tárgyát, a •·allásos szertartásra ren
dell helyisi•gen kívül t's nem a vallásos szerlarlás alkalmá
\'al. n~·ih·ánosan meggyalázza t's ezáltal közbotrányt okoz: 
nyolt· napig terjedhető elzárással bünteten
dő." ·~ ... 

Ennrk a büm·~elckmt"nynl'k az elemel általában ugyan
azok. minl a már ismerlelell islenkáromlásnak. 

l\légis küliinbözik e cselekmény az lsten
káromláslól. A törvt'ny nem használja Itt az 
lsten fogalmát, hanem a vallásos lisztelet
n ek t á r g y a i r ó J b es z é 1. A z ls l e nk á r omlás cs ak 
a z l s t e n - f o g a J o m e ll e n, m i g l' z a v a JI á s e ll e n l 
kihágás általában a vallásos tisztelet tár
g)' a J l' ll e n k ü v e t h e l ö e J; i d e é r t e n d ó t e h á t 
s z ü z :u á r l a, a s z l' n l e k, a k e r e s z t, m e n n y o r s z á g, 
st b. 

A másik külünbsl'g, hogy mig az lstenkáromláshoz g y ü
l c k e z e t •' s n y i J v á n o s s á g k e ll. addig a vallás elleni 
kihágáshoz rsak n y i J v á n ossá g szükséges, Igy pl. aki az 
utl'án. de nem gyiill'kezetrn káromol.ia az Jsll'nt, az a Kbtk. 
51. ;::-a szt-rint hiinh•tt"ndö. 

A harmadik Ji·n~·pgrs különbst'll pedig abban van, hog~· 
míg :1z istenkáromlásnál si> r t ö sz á n d ék szükséges, addig 
••nnt'l a kihágásnál rli·g. ha az istenkáromló g o n d a t l a n -
s á 11 b ó J használ g)·alázkodó kif"jezesl'kl'l, t"s ezzel okoz 
kiizbolrán)·t. Igy. ha \'alaki frlhn·üll, ittas állapolban nyll\'á
nosan g)·alázza Istent. eSUJJán kiháll'á"t lcö\et el. 

A magyar törvi•n•·hozás ma t'rvl'n~·ben levö jogforrásai 
kiiziil az lstemk:iromláshoz hasonló bünesell'kményról lntt'z
krdik a ma g)" a r k i r. b e J ü 11 y m i n ls z t e r n ek 151.000 
l !1:!7. s zá m ú k ö r r l' n til' ll' l e is, aml'IY a közerköleslsi•g 
\'(•dt•lmi>röl szill. 

t:nnek a rt•ndl'lrlm•k minket •'rdrklö része a kövelknö
k(•JJI•n lnli·zkl'dik: 

.. 3. *· .'\z uh-a •'s állalában a n)·IJvános helyek erkölcsi 
!'IZÍn\·unalána~( t"tnt•li-se vf-gl"tt tilos: 

J. m·ih·ános hrb·rn (ulrán. szrmt'Jyszállíló közlekedt'si 
iürúmii\·iin. stb.) \'ag~·is rg~·általában mlnden olyan helyen, 
am•• h· a nag,.· kiizönst•g rl·szí·réil ml"gkön~li~hetö. m~nd_en k á
r om k o dá s, to\·ábbá mindt•JI ob·an oesmany kifeJezes hasz
n:ilása. \'ag\" szt•mi·rem si·rlö mozdulat va11Y taglejtés. amely 
alkahnas a"rra. hogy masok ,hj izll•st•t fos erkölcsi ~rzési-t 
sí•rtst•: 

4. ~- .'\ki a 3. ~-ban foglalt rendiiri tilalmak valamelyiki·t 
llll'KSZl;l(i, vagy annak mci(SZl'II,<'St•ben. bármi m~~on ,!<özrl'· 
mükiidik ame11n~·lbrn t•srlekm•·n~·e sulyosabb buntelo ren
delkrzés' alá nem esik, k i h á 11 ás t köv e t e l és ö t 15 

n a p l g t e r j e d h e l ö e J z á r á s s a l e s 80.·-· p e n 11 ö i g 
terjedhető pénzbüntetéssel kell büntetni. 

A 3. §.-ának 1. pontjában felsorolt cselekmények akkor 
is kimerítik a kihágás tényálladékát, ha azokat nem is in
tézik kifejezetten más személyhez, vagy nem kövelik el sértő 
szándékkal." 

A rendelet nem annyira bekövetkezett jogsértést kíván 
helyreállítani, hanem inkább a társadalom erkölcsi színvona-

. Ját szándékozik megvédenl. A társadalmi életben Irányadó 
tényező a jó erkölcs és a jó izlés. Ehhez kell Igazodnia min
den egyes embernek, ha a közüsségnek tagja kiván maradni. 
Ennek a biztosítását a rendelet a hatóságokra, kivállképen 
pedig a J'endórhatóságokra és közbiztonsági szervekre ru
házza. Kulönösképen ügyel az ifjúság erkölcsi és lelki ép
ségének a megóvására. Az Ifjúság lelke szerfölött 
fogékony az erkölcsi szempontból káros kül
s ö b e h a t á s o k i r á n l, a m i l y e n n e k a k á r o m k o
dá st is mlnösítenünk kell. 

E rendelet célkilüzése lökéletesen igazolja azt az igazsá
got: .,minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely 
ha megvész, Róma Jedül s rabigába görbed." 

A már kifejtetlekböJ látható, hogy az állam mily mér
tékben veszi ki részét a káromkodás elleni küzdelemböl. 

A búncselekmény társadalmi jelenség. E jelenség létre
jötténél különbözö tényezök játszanak küzre. Ilyen tényező 
a társadalmi felfogás ls. A káromkodást lekintve a társadal
mi felfogás nem más, mint az e11yes ember lelkében élö, val
Jásos érzületnek fokmeröje. Amilyen ez a társadalmi felfogás. 
olyan lesz az államhatalomnak közremüködése a káromkodás 
l'lleni harcban. 

A jog fejlödt'sének törlénele Igazolja, hogy a közfelfo
gás koronként és időnként változik. Té n y k é n t k e ll 
megállapítanunk, hogy az utolsó évtizedek 
folyamán hiányzott az egységes társadalmi 
felfogás, amely egyöntetü akaratot képviselt 
volna, és (gy Irányítólag halott volna az 

Cranack: Madonna a kis Jézussal. 
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lg a z s á g s z o lg á l t a t á s r a. Ennek Igazolására való az 
a körülmény, hogy a budapesti kir. bünteUIJárásbfróságon -
ahová évenkint kb. 25.000 búnügy érkezik - évenkint csak 
egy-két lstenkáromlási búnügyet tárgyalnak. 

ményebben sujtson le azokra, akik ezt a bűncselekményt el
követik. 

A katolikos erkölcstan szerint a káromkodás búnét akkor 
is elköveti az ember, ha szavalt mások nem hallják. 2p ezért 
a mozgalomnak elsösorban az a célja, hogy akkor se károm
kodjunk, ha mások nem hallják; mlként tehát számos egyéb 
vonatkozásban, ennél a mozgalomnál ls saját magunkon kell 
kezdenünk a harcot. Ha mlnden ember elsösorban saját ma
gára, a saját magatartására ügyel, akkor nem Igen lesz al
kalma másnak istenkáromló szavakat hallania, és akkor majd 
elég hatásos lesz - ha mégis szükséges - az államhatalom
nak sujtó keze az lstenkáromlás büncselekményének a meg
torlásához. 

Talán mert az emberek Ilyen búncselekményt nem kö
vetnek el? Téves lenne ez a következtetés! 

Ellenkezöleg, csak azt bizonYítJa, hogy a társadalom 
egyáltalán nem törődött Ilyen faJta búncselekménynek a 
megtorlásával. 

Mégis a fent emlitett mozgalomnak lényegét és célját 
nem abban kell keresnünk, hogy az államhatalom mlnt'l ke-

Egy megható levél. 

Verőfényes meleg augusztusi nap volt. 
Ringó aranysárga búzaföldeken át. hü
vös súrú erdökön keresztül száguldo
zott a kis autó. hosszú útat kell meg
tennie Zala megyéből fel-fel egészen 
Bajorországig. Vigan kattogtak a kere
kek, akár csak ked\·es rytmikus zenét 
szolgáltatnának a két boldog ember ki
mondhatatlan öröméhez, mellyel szivük 
csordultig tele \"Olt. 

Végre egymáséi \'Oltak: Mennyi ak;;
dály . . . évek hosszú várása . . . próba
idő . . . és mennyi acélos akarat és ki
tartás! 

A jóságos édesanya milyen nehezen 
búcsúzott napsugaras Toncsikájától, de 
tudta. hog~· az új vőnél jobbra nem 
bizhatta ·;~Ina kis leányát. Sziklaszilárd 
katolikus férfi volt, l>s ez a szó mindent 
megmondott. De otthon bizony nagv űr 
támadt. Elég volt. hogy a bájos. karcsú. 
gyengéd lelkü, finom fiatal leány belé
pett a szobába. már feh·idult mindenki. 
akárcsak a tavasz maga lépett \'olna be 
aranyos napsugárral és szórta volna 
illatos virágait a jelenle\·őkre. 

Estefelé járt az idö, mikor elérkeztek 
céljukhoz, az ősi családi \'árba Marien
kirchenbe. A hold ezüst ké\·éket vete!t 
a \"idékre. A hatalmas \'ár sötéten 
emelkedett ki a ka\·icsos útból. 

Az új, boldog otthon: Ki volna képes 
szavakba foglalni a mérhetetlen nagy 
szerPtetet, amellyel szerelték egymflst 
a fiatalok ... Olyan szeretet \'Olt, ami
lyen csak azoknak adatott, kik felis
merik benne Isten Jegnag~·obb ajándé
kát... és testestöl-lelkestől átadiák 
magukat Istennek, belesimulva a Min
denható ten·eibe. 

A boldogság azonban nem maradandó 
társunk. Isten csak egt'>sz rö\·id ideig 
ajándékozza meg vele gyermekeit. Ta
lán azért. hog~· legyen mire hálásan 
visszaemlékezni. ha a nehéz keresztet 
nyomja vállainkra. 

Egy évig tartott a derús boldogság ... 
egy rö\·idke év ... mily hamar röpült 
el! Beborult az ég a marienklrcheni 
\'ár fölött is ... harc! hírek jöttek ... 
fegy\·ercsörtetés... háború! V<"szély
ben a haza ... \'édeni föld.iét szent kö
telesség. A fiatal férj bátor lélekkel 
lajtotta el az elszakad.\s fáidalmát ... 

Jönnek a hirek Európa küiönféle vá
rosaiból. hol Varsó ból. hol Párlzsból ... 
szívdobogva olvassa a fiatalasszony a 
leveleket ... csupa ragyogó öröm a vi
szontlátás reménye. 

Azután megjön a várva várt szabad
ság napja, Hazamenni . . . mennvl bol
dogság rejlik e pár szóban. DrAga kis 
feleségét látni mint szargos édesanyát 
a kis pici bölcsője előtt . . . Tonesi ka 
még szebb, még ragyogóbb szent új hi
vatflsában ... Sz!véhez szorltja ... és ha 
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Pálffy Erzsébet !(rófnó. 

lehetséges volna, most még jobban sze
re!!, mint mikor elment. 

Megjön újból a búcsúzás sötét órúja .... 
Szavjetországba száll a parancs, jön
nek a hirek a \'éres harcterekről ... 
kegyetlenkedések . . . iszonyatossúgok, 
éjjel-nappali menetelések... felderítő 
járatok ... Tonesi és férjének jó :E:des
anyja ki úgy szereti kis mennyét. akár
csak saját leányja lenne, lélegzete! 
visszafojtva oh·assa a híreket a lapok
ban ... Várja a le\·eleket ... 

Eszembe jut a mi drága Szent Er
zsébetünk, mikor ked\·es fiatal húgom
ra gondolok . . . O is idegen országba 
kö\·ette férjét ... és mily keserws volt 
Lajostól az elszakadús ... búr Erzsébd 
an~·ósa hide.gszi\·ü \'Olt, holott Toncsika 
anyósa csupa szív, csupa jóság. de még
is csak szentünkre gondolok. mily ne
héz \'Olt az elszakadás ... ö is félt ... 
reszketett ... imúdkozott. Még egy utol
só nagy örömöt adott az Isten: .. Meg
született a ki< fiú". A boldog apa kint n 
harctéren tudja meg és szivét eltölti a 
büszkeség . . . A fiatalasszonyban pedig 
mt'>g nagyobb lesz a hom·ógy szerelett 
férje után. 

Szómitja a napokat ... az órákat ... 
meddig lehet m<·g t;\\•ol? ... mikor lesz 

itt ... ? De mindig hal\'án,·nbb lesz a re
mény ... ho~ sz úra nyulnak a napok ... 
ú1matl;mok az t'>jswkúk ... le\·elek már 

nC'm .iilnnek ... Tonesi s7.Í\·Pt :1kftrcs:c~k 
\'asp[lnt sz0ritan~·~ össze. a fájdalom fá
tyoln hom:tlyo,itja el szép kék szemét ... 
mély fekete karikák rajzolódnak alá
juk. . sápadt arcáról eltünok a bájos 
mosol~·:. 

Szegény bátor magyar kis virág! 
A köd siirii f;\tylai vonják be Ma

rienidrchen \'árat ... Nyirko;. hideg idő 
van ... megborzongnak a szivek. mert 
megjön a hír. A hön szerelett férj hi\si 
halitlt halt. .. Dré1ga Szent Erzsébetünk! 
&des hi\slelkü magyar szentünk! kérd 
Istent, hogy úldjn meg a lesujtolt fiatal 
ÖZ\'Cg\"et azzal az áldozatkész hősies 
erővel, mell~·el annak idején T,'ged 
megajándékozott, mikor megtudt ad. hogy 
szerelett férjed soha soha többé haza 
nem jön! .. 

Es n fiatal özvegy pár nap mulva ír 
édesan~·jónak. 

Drága M~mikám! 
A jó Isten legszentebb akarata sze

rint augusztus 11-én m~gilhaz \'ette az 
én egyetlen. drága. forrón szerelett fér
jemet. Először azt hittem. hogy bele
pusztuJok a nagy fájdalomba. most már 
é·rzem és tudom. hog~· O onnan felülről 
gondoskodik rólunk és az ri közbenjá
rására erőt knpok a jó Istentől. hogy 
a kr't kicsit az ő szellemében felnevel
hessem. 

Még nem tudom jö\·ömet elképzelni 

ig~·. de bizom a jó Istenben. Oly jó az 
a tudat a mostani fájdalmamban, hogy 
drága férjem egész idő alatt a legszebb 
kegyelmi állapotban volt, és most már 
nagyobb boldogságban van része, mint 
aminőt itt a földön valaha is képesek 
lettünk volna neki adni. 

A két pici nekem nagy segitség, de 
ha ezek nem lennének. akkor akár most 
mindjárl szí\·esen meghalnék, hogy ve
le lehessek, ha Isten úgy akarná. 

Számtalan ölelés és kézcsók végtelen 
szomorú 

TonesijátóL 

Ime! igy ír egy izzig-vérig vallásos 
fiatalasszony. 

Többet ehhez nem is lehet fűzni. 
Csak mt'>g annyit, hogy felderítőosz

t::.ggal ment ki és Rasztojénál szíven 
találta a hőst egy orosz golyó. 

Ott nyugszik most a katolikus tem
plom úrnyékúban, az Oltáriszentség 
előtt égő mécses virraszt a hősi halott 
felett ... egészen közel az úr Jézushoz 
halála után. akihez életében is mindíg 
oly közel volt. 

Legyen úgy, mint régen volt ... 
Legyen úgy, mint ré!len volt, 
Ezer éve a magyar ég 
ilyen sötét, ilyen komor 
még nem volt. 
Legyen úgy, mint régen volt ... 

Legyen úgy, mint régen volt! 
Téptűk, martuk, rágtuk egymást: 
magyar magyart, testvér tesl\·ért: 
\'étek \"Olt. 
Legyen úgy, mint régen volt. 

Legyen úgy, mlnt régen volt! 
\'ércsekarmú szomszédoktól 
kértünk édes orvosságot: 
méreg volt. 
Legyen úgy, mint régen volt. 

Legyen úgy, mint régen volt! 
Kardra kuruc, jön a labanc! ... 
Támadjon föl, aki itt még 
meg nem holt. 
Legyen úgy, mint régen volt. 

Leg~·en úgy, mint régen volt! 
Hogy ne legyen a magyarnak 
se a le!k(·n, se homlokán 
szégyenfolt. 
Legyen úgy, mint régen volt! 

P. Papp A•zlrlk. 



FEBENUES KÖLTÉSZET.* 
P. Schrotty Pál, O. F. M. tartományfőnök. 

A azorosan vett ferences költészet az első két francis
kánus évszázadban virágzott Igazán. Az egyházi költészet 
merevsége, kötöttsége fölenged, friss emberi hangok és ér
zelmek szólalnak meg, r• természet ls bevonul ünnepl pompá
jávat 

Az Emberfia áll e költészet centrumában, az első három 
Evangélium Krisztusánal< édes emberi közeléségében. Mln
den szavát, versét a gyönKéd mlsztlka szelleme lengi át. 

A ferences költészetriil azonban csak akkor nyerünk 
igazi képet, ha föbb kép11iselöit a történelmi környezetbe 
beleállitva szemléljük. 

Midön Krisztus király hűséges lovagja és hlrnöke, Assisi 
Szent Ferenc felismerte nagv hivatását, arra törekedett, 
hogy "mintegy új életre kelt Krisztusként állítsa, adja oda 
magát kortársainak és a későbbi koroknak." (XI. Plus: Rite 
explatis). A benne ragyogó tűz: Isten és Krlsztus szerelele 
kláradt lelkéböl mint valami tűzfolyam, és megemészt min
dent, ami odaköti a földhöz; megtanít látni és imádkozni. 

Csodálatos. nagyszerU alakilisával átalakítja Isten ke· 
gyriméből a világot, mert megJatta i's átélte a valóságban 
Krisztust. 

Igy Krisztus Szegénykéjének egy•zerű munkájából, tóz
folyamszerü Krisztus-szeretetéböl óriási távlatok nyílnak 
meg. 

Hatása már a maga korában is leírhatatlan, varázsa nem 
mult el az időkkel. söt örök idöszerüsé~tl!'el növekedett. Ra
Jongói származnak az emberiség minden rétegéböl; meg
örökítési·ben versenyez a toll, a véső és az ecset. tiete és 
nelekedell'i a XIII. századtól kezdve kiapadhatatlan forrá
sai a müvi'szetnl'k. l\legihleti Cimabue!, Glottot, Fra Ange
lico!. Peruginot. Raffaelt. Michelangelot. Murlllot, Zurbarant, 
RembrancJtot. Rubensi, Luca della Robblát, stb. Megszólal
tatja i's megihleti a zeni'ben I.iszt Ferencet, a Rend terciárl
usát, hogy a legnagyobbak közül is csak egyet említsünk. 

Azonban ö maga is müvész, szent müvésze az életnek 
evangi'liumi értelemben i's egyben müvészi -- költői li'lek is. 

Szeretetremi'lió. gyermeki. naiv lényéból nrm hiányzik 
a költői INek. a költői egyi'niség. (Bár nagy hiba volna öt 
csupán embrrel szempontból nézni és nak a-z embert szem
léini bennr. kivctköztetnl a szentsi'g ft'nyébt\1; - nem ta
gadhatjuk. hogy valóban költői lélek volt). 

Erre vall a jelki'pessi'g, amellyel az elvont tanokat ha· 
sonlatba öltözteti. a szrgi'nysi'grt úrnöji'nek és jegyesének 
nevt'zi. ki'! tadarabon hegedlit lsten dicsőségére. 

Költői li'lekre vall üde. friss szerelele a természet Iránt, 
arninói a középkor embrreini'l előtte nem találunk. Szerelete 
melegi'nt'l a szikla. a szántóföld. a t'slllagok, a tüz - mind 
megelevenedik és mosolyogva néz rá. Ez a h•remtö Isten 
dil'si'rl'te trremtményeiben. 

Számára mlnden tele van Isten szépst'gével, Isten mo· 
solyával. i's l'tlól szi'pült meg a világ. Ez npm panthrizmus, 
hanl'm öskerrsztény gondolat: Isten kezenyomát csodálni a 
ll'rmi-szetben: de rgyúttal költöt gondolat ls: Orvendeznl a 
szi'psi'g láttán i·s azt kl is fr.iezni a lélek elragadtatásáva!. 
Ime. Szrnt Fl'rl'nc költiil lelküll'le! 

Mert ml a költészet? 
A szi'p kifejl'zi'se müvi'szi formában. Szép a tartalom. 

szép a forma. 
ts ml teszi a költöt költöiv<'? - A li'lek! - Ar Ihlet, 

az <'rz<'lem. a képzrll't. Nos. mindez ml'g van Szent Ferenc
ben: Istrn dícsérrtl' (fölsrges tartalom és gondolat). 

Túláradó <'rzcll'm (Szrrl'll'l lstl'n iránt). i'l<'nk megszl'm<'
lyesitö fantázia i's ihlet. Emlí•kczhetünk itt Goethe monoJá
sára: .. l'nd Schönl'rrs find ich nieht. Wil' lang Ich wahle, 
als in dt'r schönrn Form dic sehöne Seele." 

:'lll a költi·szet? - A valóság <'d mása, - mondja Arany. 
Szl'nt Fl'rl'ne korában a költrszet Inkább csak e•zköz 

volt, mint cí•l. Az olasz nyelv mi•g nl'm esiszolt az ö korában. 
!\ kis Barnardone-g~·l'rm<'k szivl'srn bl'SZ~I franelául ~s 
isml'ri a ,ló\'al fr.ilrttl'bb francia költészetet is. ~la~:a ls red
tál fran•·ia Vl'rsl'kl't <'s dalokat . .'\ Provenl'l'·ból beszivárgott 
i•nf'krsck románcokkal i·s lova~rl'grkkel szórakoztatják a kö
zönsi'get i-s l'Z utánzúkat talál az olaszoknál ls. A drlitáliai 
olasz kiiltrszct: seuola slciliana. kiinn~·ed, de ml'gll'hl'IÖsl'n 
Irha, tartalmatlan költi'szell't h•rmel. A Provenee-beli Urát 
utánozza ez a lantprnget<'s. Kedvelt formájuk a "Canzone", 

• Ezt az elilad;'t:-;t nag~·:..;z~'tmú C'lőkeló közönség előtt tar
totta Budnpesten P. Schrotty Pál 0. F. M. tartományfőnök. 
F.lőndómiivé>:<zek il!llsztr[lit;',k a . Philomcna"-búl vett költc
mc•nyckkel. 

egyébként "udvari költészet" (mdpártolók kegyért esengll, 
gondolatban szegény Irányzat: "La cultura slelllana - venuta 
dal dl fuorl, quelia vita cavalleresca, neacolala dl colori e 
rlmembranze orientali non aveva riscontrop nella vita nazlo
nale''). 

Az 1230-1250-es években az előbbi háttérbe szonil és 
elfoglalja helyét a toscanai Iskola, amely már tartalmasabb, 
sőt egyénibb ls az előbbinél, függetlenebb ls, mert nem szarul 
mecénásokra. Kedvell az allegorikus formát. Ez az Irányzat 
Bolognában születelt, eleinte tudományos Indítékai voltak, 
•-.<sóbb feJlődik, átlelkesül és müvészl tökéletességre Jut 

. Dante és Petrarca költészetében. Firenzében fejlődött és vi-
rágzott különösen ez a költészet, ott jutott arra a tökéletes
ségre, •melyet az Irodalomtörténet ,.Dolce stil nuovo"-nak 
nevez. 

Ez a dolce stil nuovo biztosította a toscanai helyzetben a 
firenzei dialektus felsőbbségét a többi Itáliai nyelvJárás fil
lölt tisztaságával, finomságáva!, változatosságával. Ezen a 
nyelven írnak Dante előfutárJai, Guldo dl Gulnlzello, 1274; 
aki Bologna dicsősége volt; Gulttone, Arezzo dicsősége és 
.Jacopone da Todi ls, míg Firenze Brunetto Lantini-vel di
csekedhetett. 

Assisinek pedig örök dicsősége a Poverello. 
Ha Szent Ferencet igy vizsgáljuk a korabell költészet 

keretébe Illesztve, látjuk, hogy tulajdonképpen egyik kilitlll 
Iskolához sem tartozott. Mlntha az olasz népköltészet ls meg
ihlette volna, hiszen hazájában, Umbriában különösen vi
rágzott. 

Ennek a kétségkfvDI gazdag népköltészetnek vallásos ter
mékel ls voltak; Galettl olasz Irodalomtörténetében hang
súlyozza, hogy "la piu schletta e piu calda poesia dugen
tesca ln volgare e la llrlca rellglosa, ebe nasce dal sentl
mento aliora vivo, speele nelle plebl." 

Ebbe a népies költészetbe kapcsolódik bele SzentODk 
túláradó, igazi, Ihletett lelkével. 

Már élettörténetében ls érezzük a költői szív dobbaná
sát; párbeszéde!, a madárka-testvérekhez Intézett szaval stb. 
mlnd ezt mutatják. Sót dalos kedve ls erről tanúskodik. 

.. san Francesco cantava nella sua esaltazlone con voce 
sonora e dolce melodia." 

Enekelt mlndíg: örömében, szenvedésében. Naphimnusza 
is, az Il cantleo del Frate Sole, gyiltrö szenvedésel kilzepette 
született meg. 

Ez a költemény már az ihletett killtők közé sorolja Szent 
Ferencet. 

A teremtmények énekének ls nevezik ezt a költeményt, 

Tizenöt éve hunyt 
el Prohászka. Szel
leme azonban él, s 
alakít! Az egész or
szág szervezkedlk, 
hogy a Szentatyá
tól Fehérvár nagy 
püspökének SZt'Dt· 
téavatását kérje. 
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amelyben mlntegy a 148. zsoltár és a három Ifjú ~neke a 
tüzes kemencében csendül meg halk zsongással. 

Ennek az éneknek születését elbeszéli a Speculum per
fectionis-tól kezdve minden Szent Ferencről szóló életrajz. 
Hitelességél tanúsítja Fra Tommaso da Celano, aki második 
legendájának 161. fejezetében szinte a szemtanú élt'nkségé
vel részletes leírást ad e mü eredt'léröl. 

felodódás a természetben. hanem Istennek, a TeremUnek 
dícsérete a teremtmények által. Hisz a Mlndenható Atyában. 
mennynek és földnek Teremtőjében és boldog újjongással 
magasztaló dalba kezd. 

A teremtmények pedig mind testvérei (bátyja, huga). 
:•mint ezeknek neve a vulgaris olaszban hímnemű vagy nő
nemű, pl. luna, stella, aequa. stb. és frate, sole, vento, fuoco ... 

Tanubizonyság rá az a legendagyüjtemén~·. ameh•bcn 
1250 körül másolták Je a .. Canlico di Frate Sole" Jegrégibb 
szövegét, továbbá Fra Bartolomt'o da Pisa. akinek Szent 1-'e
rencről szóló terjedelmt's munkája szinlén rmJiti ezt az 
éneket. 

Az elgondolás ez: Szentünk mintegy dramatlzá)ja a ter
mt'szetet, kiemeli a teremtmények szerepét a Mlndenségben 
í·s emberi tulajdonságokkal ruházza fel öket. (A víz pl. alá
zatos. tiszta. szelíd). Igy jeleniti meg a népköltészet a ter
mrszctet. így eleveníti meg, - hogy csak néhányat mond
.iunk. Petöfi az Alföld délibábját, Arany a balladákban a 
természet jelenst'~~:eit; Mécs László is igy dramatizálja a lrr
mészct képeit, stb. 

Nincs is ma már vita t•s kt'tsti-g a Nat>himnusz ~rl'dt•t.;: ~·~ 
hitelessége kiirül. az irodalomtürténet és esztl•lika egyar;io.t 
elismeri, hogy vulgaris olasz n~·elven voltak töredékek a 
Cantleo előtt. de szebbe!. küllüibbct nala nem talállak 
azok között. (1\Jonaei) 

Sabatier élő virághoz hasonlítja ezt a külleményt. anw
lyet nem kell lövéről leszakitani. nehogy elvágjuk a titok
zatos hajszálcsöveket. ameh·ek a g~·iikérböl táplálják. 

Söt maga a rsoportosítás is drámai a Naptestv1;r t'neké
h••n - elo:'rk .. zvén lsten teremtmi·n~·ein át halál növérünk
hiiz. 

Tehát igazán megérteni csak úg~· tudjuk a Naphimnuszt, 
ha ismerjük Szentiink i·lel<'l. lelki vilagál. és szemével pró
báljuk nézni lsten alkotásait a világon. 

Ha az ének formáját és nyelvét is figyeljük, látjuk, hog~· 
a latin vallásos költészet egyik ismert és elterjedt müfajához 
tartozik. az úg~·ncvezelt Sequcntiahoz. n .. azi·rt me~~:csendiil 
"enne az olasz vulgaris énekek hatása is. sőt ug~·anezt mond
hatjuk nyelvéröl is. 1-:z még nem a dolce slil nuovo. ez még 
nem a Dante képekben gazdag, zamatos ... vadml'zízü" szlnte 
ldordilhatatlan gazdagságú nyelve. - dl' I'Z már előfutárja 
annak. - ebbe már kibontakozik az olasz nyl'h' a latinból és 
szinh• megifjod\•a mutal,ja he any,iának. a latinnak erejt't és 
sz(·pst~g~t. 

Talán nem is egészen heJ~·es. ha Naphimnusznak ne\·ez
zük, hiszl"!l f'DDf'k nt"mi panth('ista ntelli•kízr van. (•s a tá il-
kozallan hallgatóban azt a gondolatot kelti. ho~~· Szeoliink a 
Napot énekli meg. 

Szent Ferf'n<' természetsz('rf'tetl' tá,·ol áll a pantht"izmus
tOI. ö sem önmagát. sl"m lsh•nt nf'm ft'\'t"sztdt(' Hsszl' a trr
tnészf'ttt-1 (Jör~tf'Dsf'n). Tl"rmi·s7('tszt·rf"tf"tf" nrn1 brlf'olvadás és 

Leventezászló. 

(Folytatj u ki 

Irt a P. Tar~·safalvy Anaklét. O. F. M .. levente fiill'!ki·;z 

LeventL•Jfjúságunknak lelL•kbemar
koló ünnPp<· \'olt <'7;.,. március 15.-l'. 
Március l 'i-i·t az ifjú,ág min
díg megünnepeltc. ):\;pm rendPIPtre. 
hanem önként és azzal a lelkE'sPdés
sel. ahog~· csak az ifjúság tud ünne
pelni. :Erthető is. ::\fárcius 15 a -!8-as 
ifjúság szivi•böl pattant ki. Ezt azóta 
érezte is a mag~·ar fiatal nép. Most 
az idén pedig össze is forrt \'ek C'gé·
szen. Mapyaror.•=á9 kormány=ója a 
hősök terén =<i.•=lót adott a minden
kori let'entei.fjúsápnak. 

Ez a zászló mielőt t harcba lendü
lően a le\·enti>k Pic• került volna. 
nagy megtisztPltl'tésben r(·szesült: 

l. a Kormán~·zó úr íifíiméoltósá.ga. 
2. a Hősök terén. 
3. március 15-én a)ancli•kozza ml'g 

levente fiait ezzel a g,·iinviirü zászló
val, amelven a Ie\'PnlC' · fel";l!iPI\·é·
n~·en kivii1 rai~J v~n vf:!\·i]< ~1lrb1ún 
Magyarország :\'ag\·asszon\·a. músik 
oldalán az ország cimere. · 

4. A 4R-as sok harcot járt. gnlvú
tépte, hősök vére öntöztC' zsázlók 1s 
megjelentPk a ludovikúsokéoval 
együtt. hogv tC'ství·rül fogadják. kC'b
lükrC' ölclji·k s a knPszti·nv magv<Ir 
élet harcosá\·á ;n·n'5:ík a· IP\'l'I;l<'
zászlót. aláia sorakozó lP\'Pntr·had><'
regével pgvütt. 

A zászló ünnepél~·t·s útacJá,út \'Jti·z 
Horthv Isl\·án knrmánvzóh"h·t·lt•·' " 
következii hC'szi·d kl'rrti•hf'n ~·(•g<•zte: 

- Az J R4R-as =ás:lóbwk te.<t>·ér•· 
ez a nem:Pti zás::ló. lstP11 neréhen é!s 
azzal az óhaitássrd adom át a mai 
mar~yar ífjú<ár~nak. lwrdn::o li(l,l/an
olyan t i.~ z t á n. 1l'11/annl>tall á l d o
zatos lélekkel. n1111t hordn:ta 
annak ide_ién a március 1 f)tísá9. 
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Ez után élre ll'ndült a zúszló. hogv 
fogadja IC'\'C'nt(•i hiiségC'sküjÉ't. Az es
kü szöwgét ,·ité-z Kudriczy István 
\'pz(•rkari l'Zr<'df's. a lf'\'f•ntéok nrszá
.gos parancsnoka olvasta. (•s utána 
zúc:ta a lelkes IPVC'ntPhad: 

-- Faqadom elótted. le>'el!te=<is=ló. 
l•"f!!l hf>·e11 teljesítem kötelessér~ei-
1net, meiiJekkcl Isten11d~. hazám11ak. 
1\Iacntaro;.<cri.a Kormá1111:6 iának é.~ 
maqi,ar testt:éreimnek t~rtn=om. Fo
nad~m. hom1 cr~és= életendJen a kris=
tllsi erkölcs és a manyar becsidet tit
ját fof}om járni. A mam1ar föld. a 
nwq>1ar lélek ,;_. a marpmr :ás=ló 
s=ah;•dsti9áért - ha kell·_:__ Nelemet 
,;, 1·ércmet feláldo=om. 

Tlwn \·olt. igv folvt IP í'Z a ](·kk
h ·n1arkoló gvüt1:"-·ilrÜ ünnC'p. 

F.nnvit kiiziiltl'k róla az akkor 
Pwgjp]ent lapok is. "' .. künk igy {•s 
r·nnvi nC'm p](•g, NPm. mPrt C'Z alá a 
!•·n ntPzászló alfo a kiitl'!t·ss(·gtelksi
,,.,, snrakozntt Íl'l a knsztusi Prköl
c~ök (•s :1 nla_(!var bPcsülPt ffiL'gvalósí
tú:-;ftra F.zc'>rt a·;: a zcíszlóavatási ün
n<·p ~~ miPnk C'C:i·sz (':.;küszilypg(•vel i·s 
],.,.,.ntt-ifjúsúl(ú\·al <'!!~·ütt. A miPnk. 
mr·rt az Pskü sziivP!!I•n('k mind('n téo
t.-lr· a mi ma!!var fpr('nc('s <·lelünk 
f•·larlata. munk~tt'rülr•tl'. F.nní•k m<'l!
,·alé"it (os ú n dnlQnztun k l'\'századnkon 
át t'·s dn]Qo?unk tel iPs odaadússal ma. 

TL1 \·al:Jkit is \·alaha iiS!inté·n sar
kait. hnt!v iin1:1!1a is a krisztusi er
ki;Jc,í.kk<'l tiihb i•s iohh Pmher IC'h{'S
S<·n. dP músokat is azzá tf'hPsscn. az 
···pn('n ~z<·nt Ft·n·nc at\'ánk i·s az ii 
h:"u m;t:-- r<' n d h·. !\'n. t'·s l·wm ugvanPI~ 
~lk;JJla a lf'\'t·nt('intt'-;m(·nv J-.;"' Val
lfl~-t·rl.:;ilksös ifiú...;ft(Tot ak~u· n<'VPini 
:1 ,.~11 1 ;'p.;n.s iskolft\'al i·s a \'allá.<..ns csn
lhddal karöltvC'. Az így nl'velt ifjú-

ságbó! l•-'SZ a magyar hp<.·sülPtrH·k <l' 
a tiszta C'rkölcsii honvi•dit•. honvi•dii 
polgára. aki Ist0n Pliitt való fpJp]Ös
si·g('nPk tPdatúhan bC'csülcttl'l áll ja 
mC"g helyét az {ol('tben bárhol. 

A levC"ntcintézmf>ny és annak ve
zetősége fiú- i·s !P~m·vonalon ezt 
akarja é•s semmi mást. És csodálatos. 
hogy mC'nnyi az idPgenkedéos veiC' 
szl'mben ml'•g ma is. 

Hogy mindkét nC'mbeli ifjúságun
kért Isten és a nemzet elölt óriási a 
felcliisség, az bizonyos. No. és kit tN
hl'l legC'Isö sorban ez a roppant nagy 
fC'lPiősség? LC'gC'Iső helyC'n a szülőt: 
utána a munkaadót. az ('gvházat. ál
lamot, iskolát. Egyház. állam. iskola 
tii](' kitelhl'tiien mC'g is tesz mindent. 
hogy az ifjúságból talpig embert ne
\'L•Ijen. Hanem a szülők és munka
adók értí'tknségC', szomorúan kC'vt>s 
lelki mÜ\'t•ltséogC', az. iclők száguldását 
m<"g nC'm látó szíik látókiin•. bizom· 
ez giirdit mi·g C'lc'g akaclál~·t az C'r('d
n;i·nvt'Sl'bb nevelés út jába. 

:\·ni. RC'nrl tagjaira· itt is apostoli 
munka vár. Elíiször a buzgó ima mincl 
a Jp,·í'niPintézménv \'PZC'tiiséogéc'rt. 
mincl a h•\'l'nlPifjús~gé•rt. ho!!~' Szl'p
liitt"kn Nagvasszonvunk kiiz])('niárá
~;íra árass~a r:'t .H·z'tts irgalmas S7Í\"f' 
az t'rii. okossúg, értP!t·m .. iámborsá.g 
,·., Isten fi·lPlmi•nC'k SZí'ntlelk(•t a \'('. 
/f'tíikr(' s az ifjúságra. clP a szüliikn• 
i·s munkaarlókra is. 

,\1. apostoli munka mús>~ílik r(•szl' 
"k"s f('h·ii:Jgositás. a fl'lt·líisséogn• 
\'a]<, rúdöbbentés ott. ah.,l azt az (·r-
t•·tlt•ns(•g m<'gkí 1j:1. 

Ha a magunk ri·szi·ríil mindPn 
'· hPtiit megteszü 1·. igy Tst('ntiil vár
hat i uk is a kr lllSi PrkiilcsökhC'n 
ujjászületv0 a: 1-,b jii\·iit. 



A gyöngyösi barátok temploma. 

Gyöngyös \'áros vezetősége bizonyára hálás Dezséri 
Bachó László alezredes irodalmi munkásságáért. Buda
pestet kivéve alig \'an az országban város, melynek mult
ját olyan kimerítően megírták volna, mint Gyöngyös 
történeté!. Bachó alezredes eddig nyolc kisebb-nagyobb 
munkát adott ki Gyöngyös multjáról, három új müve 
kéziratban áll készen, hat pedig most várja a sajtó alá 
kerülés t. 

Müvei egyik legértékcsebbjc az. amelynek cime: 
.,Gyöngyös t·áros a török hódoltság idejében. 1941." A 
szerzö ebben a müvében 30-l oldalon számol be Gyön
gyös hódoltsági életéről. Részletesen ismerteti a török 
háborúkat, a protestantizmus szerepét, Gyöngyös gaz
dasági, társadalmi, kultúrális életét. A legrészletesebben 
mégis a gyöngyösi ferencesek dicső, hősi multjáról em
lé-kezik meg. A munka nyomán az a meggyőződésünk 
támad, hogy Gyöngyösnek a hódoltság alatti vallásélete 
és kultúréletc a gyöngyösi barátok klastroma körül for
gott. 

Jelen alkalommal tartalomjcgyzékszerűl'n mutatjuk 
be Bachó müve nyomán a gyöngyösi barátok történetét 
a hódoltság alatt. 

A mohácsi vész és Buda elfoglalása után a török 
zsákmányéhesen csapott a Fclvidékre. Útját elhamvadt 
községek, \'árosok jclezték. Gyöngy .. st. a kolostorral 
Pgyütt felgvujtotta. lakosait kardé•lre hányta, fiatalját 
JWdig rabsz.ijra füzve Törökországba szállította. A töriik 
azonban kt'•söbb látta. hog~· a lakosság kiirtásá\·al ön
magának is árt. mert az ország clpu,ztul, s nem lesz 
adófizctöje. A gyöngyiisi kolostor le\·c•ltárában őrzött. s 
1540-bcn kelt tiiriik kiáltvánv már fC'Iszólítja .. az ö éles 
kardjával mf'ghnclitott f11'iqmányok lakosait," hogy ma
radjanak falvaikban. városaikban. s szántsanak. aras
sanak. (14. 1.) 

A gvöngvi"i ff'n•ncc>sf'k visszamaradtak az agyon
sanyargatott ·n, ppe!. l'.ira tc>tii alá hoztúk kolostorukat, 

s vállalták a hódoltsági élet minden keservé!. "Kitar
totta viharban. A szerző megkapó esetekben mutatja be 
munkásságukat." (18. 1.) 

A török betörés! nyomon követte a másik nagy baj, 
a hitszakadás, a lelkek megoszlása és ellentéte. A pro
testantizmus megindult hódító útján. A török ugyanis 
kedvezett a protestantizmusnak: megosztotta mind a 
magyar, mind a nyugati katolicizmust. A gyöngyösi ko
lostor erős bástyaként állt a protestantizmus támasz
totta viharban. Szerző megkapó esetekben mutatja be 
ezt a küzdelmet. Miután az újhitű vezetök a kolostor 
tagjai tudásával nf'm vehették fel a harcot, a csúfolódás 
és rágalom könnyebb, dc élesebb fegyvereihez nyultak. 
Meghaló az a levél, amelyben Gyöngyös város megvédi 
a ferenceseket "a gonosz szellemtől elvakitott emberek" 
rágalmai ellen, 1539-ben (22. 1.) A protestánsok - rö
vid iri,.;~ tortn <O>lt>.:lllgat:í.s utan a török oltalma alatt 
újabb és ujabb harcot indítottak. A katolikus templomot 
erőszakkal akarták elvenni. A katolikusok azonban a ha
rangok félreverésére összesereglettek, és fegyverrel ver
ték vissza a támadást. János Páter pedig Belgrádba gya
logolt. a vezérbasa előtt bizonyítoitB be a katclikusok 
jogát és igazságát. Meg is hozta a végzést, amely meg
hagyja a katolikusokat a nagytemplom és a kolostor 
birtokában: .. és az Clastromoth az Barátok (bírják) en
nek utannais mindenkoron övék legyen" - olvassuk a 
végzés szószerinti szövegét. (77. !.) 

A történelem későbbi folyamán a protestánsok Bocs
kay fC'jedelemben nyertek új szövetségest. Bocskay kar
hatalommal vette el a nagy templomot a katolikusok
tól. pedig ebben az időben a ferencesek mellett a jezsui
ták is serénykedtek a katolikus érdekek védelmében. 

A ferencesek Gyöngyösön kívül 300 községben lelki
pá.~:torkodtak, s védték az Egyházat a protestantizmus 
ellen. Munkájuk hatását a legkifejezőbben P. Agrikola 
Kristóf. rendi író következő szavai fejezi ki: ,.Ama rop
pant vidéken a ferencesek nélkül c.<upán eretnekek 
laknának." (120. 1.) 

Súlyosabb a gyöngyösi barátoknak az a hivatása, 
amelyet a törökkt>l szemben töltöttek be a hódoltság 
ideje alatt. 

Irányzatos történetírás a török hódoltságról azt han
goztatta. hogy az nem volt egyéb barátságos megszállás
náL A komoly történettudósok azonban méltán mutatnak 
a török v~szes voltára. Mások azt szerelték hangoztatni. 
hogy a török kedvezett a ferenceseknek. Ez az állítás is 
lzamis. A ferenceseknek a mohácsi vész előtt Magyar
országon 7-l kolostora volt, s azokban 1472 rendtag élt. 
Számuk a török és protestáns üldözés alatt 1551-ben 
már csak 259, 1602-ben pedig négy kolostor áll csupán 
(s ezek kölül csak kettü « hódoltsági részen). s a rend
tagok száma 32. - Csak ezután kezdett számuk újra 
emelkf'dni. A való tény az, hogy a ferencesek Gyön
qyiisröl é.~ Szegedról óriási áldozatok árán teljesítették 
lelkipásztori hivatásukat. 

Ba c hó részletesen szól erről a hivatásról: .. A ferenc
rf'ndif'k - írja - mint a meghódolt területeken a nép 
támaszai, egyedül vigasztalóiként állottak és tartottak 
ki a mf'ggyötört magyarak mellett." (25. 1.) És ismét· 
.. A gvöngyösi barátok 300 falu népét tartották nyilván, 
<·s bárhogy üldözte őkPt a török uralom. eljutottak a 
lcgtá\·olabbi mcgyékbP is." (116. !.) 

Ebbf'n az idiibcn a n&p is áldozatokat hozott. Bachó 
c•.gi•sz sor község nevét sorolja fel Gyöngyös vidékéről. 
amely a török világ alatt teljesen elpusztult. (37-38 
1.) A megmaradt lakosság n:.·ögött a súlyos adók miatt. 
A barátok oszlaztak a nép sanyarú sorsában. Találóan 
írja nagy rendi törtl·netírónk Blahó Vince: ,.Éheztünk 
mí is veletek (a magyar néphöz beszl•l). mert ahol tejf't 
vé•konyan ád a nyái. a pásztor is szükL•n vajazhat." 

A hódoltsági időhf'n \'agyon- és életbiztonságról nem 
lehl'IPtt bC>szélni. A gyöngyösi barátok oltalomlcvelek-
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kel igyekeztek életüket biztositani. A gyöngyösi kolos
tor levéltárában őrzött ilyen oltalomlevelek nagy száma 
mellett szól, hogy az oltalomleveleknek nem volt nagy 
becsiik, erejük. A törökök nem egyszer fosztották ki a 
vidéken járó rendtagokat, mi több, magára a gyöngyösi 
rendházba is többször betörtek. (44. 1.) A gyöngyösi ba
rátok azonban tovább álltak helyt áldozatos hivatásuk
ban. Déli irányban Ceglédig, kelet felé Debrecenig ter
_jc>dt lelkipásztori munkaterük. A központ maga Gyön
gyös \'olt, ahova egyes alkalmakkor 3000 hívő sereglett 
össze. Ez a szám. az akkori idök gyér lakosságát véve 
alapul. óriásinak mondható. Ilyenkor a Páterek a kolos
tor udvarán két puszpáng között felállított szószékröl 
szónokoltak. A barátok minden nehézséggel megbirkóz
tak. 1644-ben a pestisbetegek szolgálatában 7 páter esett 
áldozatul (118. 1.). de az életben maradtak csüggedetlen 
t•rii\·el folytatták önfeláldozó munkájukat. 

gattak. hogy az elöljáróságot ettől a szándékától eltérít
sék. "Bátor holtunkig való gyászt vonnának magukra" 
-- írták -, ha ebbe belemennének." (71. 1.) 

Bocskay, Bethlen és a protestáns hajduk is tiszte
letben tartották a gyöngyösi barátokat. Nagyrabecsülték 
áldozatos életüket és a magyarságra gyakorolt munkás
ságukat. Mindannyian oltalomlevelekkel látták el a 
gyöngyösi barátokat. 

:ferences hálával mondunk köszönetet fáradságos, 
ugartörö munkájáért. Sok új adattal gazdagitotta eddigi 
ismereteinket a gyöngyösi ferencesek történetérőL (Csu
pán Lázár Norbertet hiányoltuk, aki Móra házfőnöke 
helyett önként vállalta az egri várfogságot). 

A szerző külőn szól a gyöngyösi ferencesek nemzeti, 
l1azajias tL'ljesítményériil, a J'ándorapostolokról (névleg 
is megemlékezik az irodalomtörténelemből ismert Dusi 
.J aka b Pát0rről). nemzeti nveh·en tartott szónoklataik 
hatásáról (115. 1.). tudománÚosságukról. Ked\·es példát 
t•mlit fel arra n<'z\·c. milv szNC'!Pttel viseltettek irántuk 
a gyöngyösiek. még a nö.J·endékpapok iránt is. A súlyos 
idők miatt f'Zeket a rendi elöljáróság Szakoleára 
akarta hC'l~·C'zni. :\ .c:yiing~·i>siek minden követ megmoz-

Ma Gyöngyös nemcsak a ,.Magyar Barát" szerkesz
töségének a helye, hanem a Kapisztránus Rendtartomány 
bölcs0leti és hittudományi iskolájának székhelye is. Ami
kor láttuk, hogy a lelkes fiatalság milyen odaadó szor
gossággal kutat a Rend nagy multjában, mint rakosgat 
össze minden írott és nyombt::>tt régi C!11léket, mint 
óhajt szentélyt varázsolni a pestis-betegek szolgf,latában 
állt Páterek szobácskájából (a kert végén), - az a re
m{•nységünk t.ímadt, ho"v a törté•nelmi mult nem fog el
\'Pszni, mC'rt ez a fiat:tlság Bachó ug~rtiirésén tovább in
dul. és előbb-utóbb :1ag~·ohb muPkúban összc·gezi a gyön
~~yösi elődök nagy történeté!. Addi~ is hálásan forgatjuk 
Rachó értékC's beszámolóját. 

FERENCES SZEM MEL 
!\l;ijus U-~n. áldozócsütörtökön ün

nepli XII. Plus pápa öszentst'ge p ü s -
p ö k ki-s z e n t e l i-s ~ n ek 25-1 k é v -
fo r d u l ó j á t. Tekintettel a háborús 
,·iszon~·okra, a szentatya minden külsö 
ünneplkt kerülni óbajt, s inkább az 
egész kereszténység bensőséges lelki 
ünnepévé akarja avatni jubileumát. En
nek a lelki ünneplt'snek t>szmi-it külön 
szrrvezöblzottság ,·atósitja. Ez a bizott
ság most felhivásban fordul a papság
hoz k a hivekhrz. s arra kéri a papo
kat, hogy áldozócsütörtökön a szent
at~·a szándékával e~·esitsi-k sz" n t -
m is é j ü ke t. a hh·rk pedig ugyancsak 
a szentat~·a szándi•kára ajánlják lel 
s z e n t á l d o z á s u k a t. Ezt a felhivást 
a ma~·ar terciáriusok is mrghallják: 
minden testn'rünk legeg~·háziasabb kö
telességt'nek \'allja a bekap<·solódást az 
áldozócsütörtöki lelki ünnrpli-sbe. Test
vérek! rrunk m.-nnybemenrtelének ün
nepe az idén az egész keresztt·n~·sr.g
.. 2'~·b('f.1t"lkezé3e a szcnlat~:a ~7.Ívt•bt-n. 
szándékában! 

Szent F<'r<'ne tisztelői körében is na.,.~· 
örömei váltott ki d r. sr h ef J e r J a
n os. kolozs\·ári pg~·etf'mi tanár szatmá
ri püspökk~ törti-nt kinr\·ez(•se. SaK~· 
t u d ó s: a budapesti e~eyetem királ~·
KYÜrüs doktora. t-s a római S7.t•nt (it'r
gel~·-eg~·etem kltiint~téssel kt-prsit<'lt 
e~·házjogásza. Kh·áló l e J ki em b<' r: 
a papne\'l"h··s t's a lelkipásztorkudá!-. 
mesterf'. llüsi'ges h a z a r i: a román 
megszállás idrj~n üldiiztt>ti•s (•s !-.Úbn' 
áldozatok arán is faradt a mag~·ar l·r
dekrkért. s <'rösil<'tte a szenvedö ma
g~·arságot. S ami ürömünkt't fokozza, az 
Uj mrg~·.-.spiispök b u z~ ó t f' r c l á r i u s 
is, Szent Ferenr vilá~eban l·lö fia. aki 
Szeráfi Ah·ánk i>knhi.i:iban alakitotta 
eg~·t•nlsi•gí·t ol~· <"Slmi·n~·h·i'. hog~· Krisz
tus {'runk helytartúja az apostolok 
utód.iává. s a szatmár- t-s nag)·váradi 
el(~·házm<'!l'vr fiipá-ztorá\·á tette. ,\ Fe
rf"O('('S \'ilági Rrnd mindf'n tagja imá-
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.iánl támogatja az új főpásztor apos
toli munkáját. s lsten áldását kivánja 
új bivatásáho•! 

Az iden. már <'i us 17 -én ünn<'pelte 
fennállásának huszadik évfordulóját a 
m i l á n ó i S z e n t S z i ,. - e 11 ~· e t e m. 
:\ római Szent Gergrb·-eg~·etem disz
tt'rmébt>n hatalmas tömeg ünnepelte a 
milánói katolikus eg~·etemrt. különösen 
alapítóját. k ma is rektor-magnifieus
át. a fe r e n e es G e m <'ll i A 11 os -
t o n t. A szentat~·a külön leiratban üd
vözöltr az egyetemet •'s Gt'melll atyát. s 
kiemelte az eg~·ett'm nag:v jelentöstigét 
katoliku• világni-zet megszilárditásában. 
és áldását adta vezrtö.iére. tanáraira i•s 
ifjúságára. A szt•ntah·a leiratát Pizzardo 
hiboros olvasta fel n~hán~· szó kisrr .. té
ben. :\ bíboros utalt arra a es o d a l a -
t os ~g y ü t t~ r z t; s r t"'. amelyet az 
e~ei-sz olasz nép tanusitott a Szent Sziv
PI(:V<'lrm Iránt. A Szent Sziv oltalmába 
a.iánlja az intézményt, i•s Jézus Szivi•l 
állit.ia az egyel<'mi ifjúság <'lé eszmén~·
krpül. 

P. G em e ll i hatalmas beszi•dben is
mrrtette nag-y müvi-nrk sor!iiát a húliiz 
<'•·en át. A n t' m z e t n e v e l i· s lel(ki
,.álóbb ti•nyezöje mindig a k a t o l i k u s 
e 11 :v e t em ek s z<' l l e m e \'olt. Az 
olasz társadalom is .kh.•nti•krnyen mt'g
valtozott a maga \'ilá~:ni·zrti·ben a mi
l:inói tudúsok hatására. Zseniális l•s 
.zentl•letü tanárai köziil ki<'melkedik 
Fe r r i n l. Sa l ,. a d o r i. T o n i o l o i•s 
Se,.,. h i. !\lind a nt'g~·nek fol~·amatban 
van a szf'nttfoa\·atása. :\la -1500 bt•irat
kozott hallgat<i.ia \'an. t:bböl 2300 kato
nakl•nt szolgálja a hazát. rddig neg~·,•en 
hösi halottja i•s 39 kitiintetett viti·z<' van 
az <·~~·elemnek. :\linden jel arra mutat. 
ho~~- a milanól Szent f';ziv-e~~·etPm .ir
lentiis szerrp<'l játszik Itália jövendii 
~~:-~e-~·sá~~nak mf'l!"frr('mfi·st•hf'n. - f.r
df'mrs megj<"RYt.'Zni. ho~~· a Szt·nt Szh·-

egyetem kápolnájában ö r ö kös lm á -
d ás b a n részesitik a Legméltóságosabb 
O It á r l s z e n h é g e t. Az egyetem 
legfölsi•g<'sebb tudományának tanszékén 
Krisztus trónol, s n<'V<'Ii az Ifjúságo!, 
adja a tudomány mellé az életet. 

p r O h aS Z ka 0 t t O k á r SZ('ntté
avatása üg~·ében szervezkedlk az egész 
ország. Szent Ferenr fiai különös ro
konszenvv<'l kapcsolódnak b<'le ebbe a 
mozgalomba. P•·ohászka voU az első, aki 
hazankban a századforduló táján Szent 
Ferene Atyánkról a legszebben. a leg
bensöségesebb<'n. a legtöbb átéléssel irt. 
Prohászka lelkén keresztül fogalma kelt 
a világnak arról, mll~·.,n gazdag t'rzése
ket. a termi·szet miesoda t'lbájoló szere
teti·t. <'mbertársaink mekkora szociálls 
megbecsülését. az Istenbe merült Jelklst'g 
mily csodálatos fokát hordhatta magá
ban az lst<'n Szegi·n~·J.i·j<·. Csaknem 
minden írásában l•s bl'szédjrhf'n mf'~t
emlitette Szent Ferenc nevét. Elsö ir:i.•
müve is Szent Frrenc mi·ltatása volt. 
Amil~·en újság voU Prohaszka lelki be
állítottsága a magyar katolikus élet
ben. éppoly felfrissítőleg hatott a ma
gyar fert'D('f"S szellemrP is. Ezért ~rde
kel bennilnket különiisebben ls Pro
hászka szentti·avat:ísának az iig:ve. s 
ezi·rt kapcsolódunk bele szivvel-lélek
k<'l a Szi•k<•sfehi•rvárból m<'ginditott 
akeiúba. A !\1.-\Ci\'AR UARAT különös 
gonddal tartja i·bren Prohászka emlé
kl·t és tiszteleti· t ... 

Ht•ndi .it•lvl·n~·t az elhunyt világi test
,·i·rek fe.ifá.iára! - Ezt a gondolatot 
vetette fel eg~·ik miskol<•i növérUnk. 
Egész l·ll'lünkben \'Íseljük a szent ru
hát i•s a r<'ndi jelvl·nyt, - miért ne 
keriil.iiin holtunk ut:in is a felirásunk 
m<•ili-? A !\lag~·ar Uarát örömmel ra
gadta nwg az ('szmi-t. s rö\•iflrst'n kr~z 
ajaniaital .it•h•ntkrzik: 



A káromkodás elleni mozgalom 
védőszentje. 

Amikor a pápaság függetlenségéért 
harcoló nagy szent, Sziénai Szent 
Katalin lehúnyta szemét, akkor szü
letett. 1380. szeptember 8-án, Szié
nai Szent Bernardin hatalmas, fe
rences lánggal mint "második Szent 
Pál," - ahogy kortársai mondják,
a káromkodás elleni mozgalom nagy 
vezére. 

vágyó kérés szárnyain a lélek egé
szen Jézus nevének megrészegítő ere
jéig emelkedhet. Ez kell, hogy min
den ferences lélekbe belegyökérzöd
jék. Hiszen a káromkodás elleni küz
delem addig meddő, míg a szív el 
nem telik szeretettel. Csak a szeretet 
tudja ráébreszteni a lelket a károm
kodás hihetetlen örvényére. Csak a 
szeretet tudja igazán b~nni egy ha
nyag élet közömbös únottságát. 

Szent Ferencről mondja az Egyház: 
"Nemcsak magának, hanem mások
nak is hasznára volt". Szent Bernar-

din beszédeiben erre mutat rá. Ala
kítsuk ki magunkban ezt a hármas 
lépcsözetű Jézus neve imádatot. Ak
kor annyira telített lelkek leszünk. 
hogy tudunk másokat is meggyőzni 
ennek a többet adó, lelkiségre neve
lő irányelvnek az életrevalóságáróL 

Erre segítene Szent Bernardin egé
szen újszerü, modern módszere: Jé
zus neve-jelvények terjesztése, ·de fő
leg a Dicsértessék a Jézus Krisztus 
egészen széleskörű gyakorlása. Járja 
át ismét a magyar falvakat. városo
kat, üzemeket és gyárakat, üzleteket 
és intézményeket ez a szép köszöntés 
és egészen magyar szokás, akkor a 
káromkodás elleni küzdelem szinte 
teljes munkát végzett. 

P. Hajnal Agoston, O. F. M. 

Ferences Jeikülete ebben a mozga
lomban egészen eredeti és egyedül
álló. Ö volt az első, aki átlátta a re
naissance megindulásakor Jézus neve 
erejét. Tudta, hogy a káromkodás 
irtózatos veszedelem, hiszen a leg
nagyobb búnnek tartotta. Mégis. éle
te müvét, Jézus szent neve tisztelc
tének szcntelte. Ezzel, mint annyi 
más ferences mester, ö is a Ferenc
rend hagyományos útjára lépett. 
Nem akarta a hibát egyenesen, tüz
zel-vassal kiirtani, hanem egyszerü
cn Jézus nevének tiszteletét akarta 
elterjesztcni. Tudta, hogy a tűz és 
víz nem férhet meg egymás mellett. 
És beszédeinek ereje óriásivá n15tt. A 
krónikások leírjak· egyik virágvasár
napi beszédének eredményét. "A 
templomot betöltő nép hajadonfővel 
földreborult. mindnyáian kiáltozták 
és sírtak Jézus gyengéd szeretetének 
édességétől és a legna{(yobb áhitat
tal tisztelték és imádták Öt". De ez 
a hatás igen tartós volt, mert Olasz
országban minden házon. bútoron ott 
volt a SzPnt BPrnardin által terjesz
tett J. H. S. jelvény. 

Naponta elnyerhet6 teljes búcsúk. 

Mi is volt a .Jézus nevéról vallott 
fölfo!!ása? Röviden azt mondhatjuk: 
az. ami a Szentírásban Jézus nevé
ról található. F.lsösorban kPII. ho~ 
mindenkit eitöltsön a hódolat. .. J~-
7.11< n('vérp haiolion meg minden 
térd". - (Fil. V. 9-ll.) - mondja 
Szent Pál. 

Az im.>dó hódolat a;o:után maid 
Pröt ad. His;o:en a vak is hozzá ki
áltott: .. Jézus. Dávid Fia. könyörülj 
r:~it:~m". - mr><Ylátt:~ l('lkf>ben az 
Ur:~t. 'F"z :!7. (ti látás. úi nPkilendülés. 
J"lki fölfris•iilés fo€( bP!öliink min
drn <z€'n\'f•dl>lvt kiirtani. MPrt Jézus 
nPvéhPn ií1ték ki :~z ördögöket az 
:~postolok is (Luk. IX .. 49.). 

F.z az örvPnd€'7Ö. tavaszi lelkület 
'·olt lrof'nagvobb iroll('gzetrsséo!!P Szent 
F\rrnardinnak. MPrt a S7PnvPdés öt is 
f.rt". öt is ülrliiztf.k az Úr .Jézus ne
v{>fort. dP az Ür .Jéws parancsa sze
rint örült a nPhfozségC'knl'k. 

Nr>m az a k€'resztl>nv l>let. amikor 
mind"n kiinnvC'n me~. ham•m a .Té-
7"" nl'véobC'n tiirelm"sPn m('{(nvuP'vÓ 
áldo•afo< s7rl1Pm. F.:r. trosz maid ké
~'~"'"P n IPgnPhC'zcbb próbák kiállá
sárn ls. 

S1C'nt F\r>rnardin Pmlífi föl Szent 
FrrPnrriíl. hor>v rolmí•lkPdf·sPihl'n min
dí<' .Tr•11< nP\'énPk {odps-égt'obPn gyö
nvörki\diitt. F.:r. :!Z úi állomása már 
a mPgtisztult lé>h•knC'k. A hódolat. 

P. Zmertych Oktáv, O. F. M. 

Sok buzgó lélek, ~:>·<>kori áldozó nem 
gondol arra, hogy noponta több teljes 
búcsút is nyerhet a tisztitótüzben szen
verlök javára. Talán édesanyád, testvé
red vagy hitvestársad fordul hozzád 
szomor<• tekir.tettel, t~rja feléd es
deklön kezét, és .,Í\·szaggató hangon 
hív: Könvörüljetek rajtam. le<!nhíbb 
ti. gyermekeim, test\'é•reim, hozzátat1o
zóim! fgv esedeznek hozzánk. mert ők 
jómagukkal tehetetlenek. sokat gyöt
rődnek. s epedve váriák n boldog szn
badulást. Te oedil( könnven segíthetsz 
rajtuk, enyhítheted kíniaikat. IPtöri;J
heted arcukról forró könnveiket. ha 
búcsúkat nyersz számukra. Ne sa.ináld 
az időt. a fárnd:sá<!ot. az áldozafnt. 
Ök hálásak Ieszn!'k irántad: Isten áldá
sát esdik le re:\d. 

l. Aki a köv!'tkezc'i imM sz. áldozás 
után fesziilet előtt elmondia. és a n:\nn 
sz:\ndékára egv Miatv:\nkot. Üd\'iizlé
gyet és Dicsőséget im:ídkozik. telies 
búcsút ny('r: .. Im('. ióságos és t<des 
Jt<?.ttsom, színed elölt t<'rdre borulok és 
l~~kPm Pt!és7. bu7.~ósfl!!á\·al kérlf'k és 
könvörgök Hnzzúd. hngT c:;zÍ\·Pmhc a 
hit .. r~m~rn· l's szerPfPt i-lel é-rzelmPit. 
bíinPimnek ignz mP2hftnfls~t s azok ió
v;.HétPlér(' f'rÖ' Plsz:lnt ak;-tr~tot ön
teni k!'gveskedi<'l. mialatt mély lelki 
részvéttel é.~ Utid<Jlom1nal fontolóra 
,.~szem öt S7.f'nt · sPbPdet. é-s lelken1 
elé állitom i\kPt. S?Pmem !'lőtt t:1rf\·a. 
;-.mit h:1ir!:1n Dávirl nn'lfM~ rrtondo1t 
Rc\bd. óh jó~:\gos .T•'·ms: Atl,·ukg:,lfák 
kezf'mPt Ps: 1<1o~lm<.t ~·,, !'11f'g;.:zfnn1Alták 
m'nrlN1 csontomnt." (VII. Pim 1848.1 

~- U~vnnC"!'.rtk teljC'~ hlu·~út overhe
fiink nnf)onta n ~z. :ílr!oz:ís utéln a kö
Vf'tkro70 ima f'lmonrl:l,;,;,fl\':11 i~. hn t"ln
nlomban. \'fH!V nvil\'ánnc; k:ínnlnábnn 
rn0! f' g\' Mhtv:ínknt, 'Cch·t)7.lél!\'f-'t é-':' 
Dic~ősi•l!rt ff'lnf;'tp11mk a p~ln:1 sz:ínrlL;
k;'n·a: .. Kri!':zfus Kir'llv! TTr:-1111 .r~· .. ,,ls 
Krisztus. im:lrlr'l tis7tPlPtff'l h1'•dolnk Ne
kert. :1 vil(n~mindf'ns<"!:! Kirúlv;ln:1k. 1\fin
d~n. :~mi 1!'1'Pmt~1ct1. F:rcttcd \'On. F:r
\·,··n\'f"~itscl fiilüt !Pm minden io_godat. 
1\TPgújítnn1 kf'n•szts ··!•i for:;:~d:llm::-tmnt: 
F.l1C>nf' m~lndnk ;17. i)t 1Fl~nPk 0~ m;ndPn 
pomn<'li<"m~tk t_\' trdr.rh•n cseleked.ett'•nf'k. 
c; íe•:•rc•m. hn<!V kf'rf':-::zt0n:vhe7. mélf{l 
('•lr-fPt l·l('k. Külilnö".kí•nen nf\dig nr·r:1 
kiltC'~<'7.Pn~ ma~an1·1t. lw:~v ff'hrt .c::é'!Pm 
S7C'rint díadalr:1 sC'gíf~Pm az Úrist('nnf'k 
é·s An,·;1szC'nt('~Yh/1znnk io!!rtit . .TPzusnm 
isteni Szi\'P, gvarló cs!'l!'kedeteim!'t ál
dozati ajúndéknak mutatom be s1.!ned 

rlÖ1f. F.ngedd ~záltal megnvern<'m az' a 
kegvelmet. hogv minden s1.ív hódolattal 
ismerje el sze"ntsége~ királysás;odat, s 
igv ez egész földön eljöjjön a Te b<'k!'s
sé-<!ed országa." (Sacra Poenitentiaria 
1923.) 

3. Hn n legméi!ós~gosabb Oltáriszent
ség !'liitt imúdkozzuk cl az öttized!'s ró
zsafűzért. teljes búc'iúban részesülünk. 
- Neml's~k a ferences első, második, 
hanem a hnrmarlik rend tal(ial is any
nyiszor telies búcsút nvemek, ahány
szor h{n·hol. akár ti•Prlenkint ls. a 7 
Míatv{mkból <"s 7?. Üdvö7.lél(vhöJ álló 
örvendE'tPs rózsafíí?f-.rt elimádkozzitk. 
és eev Miatv:ínknt. Űd\·özlf>~vet :.1 nAna 
szánMk~ra febiánlanak. (X. Leo löl7.l 

4. Keresztúttal annviszor telies bú
csút nverhPtiink. rth;lnvsznr Plvé,s;en:ük. 
Ha áldozunk. kt<t telies búcsút nverilnk 
az elsö keresztút \·égzésé\'~1. (XI. Pius 
1931.) Kiinnyen elvé!(<'7.hetjük 7-8-10 
perc alatt a keresztú!~!. mert nincs 
semmi szóbeli ima előir\'a, csak az 
P!(y!'S állomásoknáL kép!'knél kell az 
úr Jézus szen\'(•déseiről elmélkedni. 

ö. Aki egész életében végzett jócs<'le
kedetein~k PlégtÉ'feli ré"ét. továbl:Já 
ös~zes bt'ksúit. \'al~mint a halála után 
érte \'f'gzett jócselek~d .. teket. imákat 
felaiánlia n szen,·edil lelkek javára. az 
tf'lh:.c:: búcsút nver. ahá:nvszor a sz. ftl
dozáshoz i:\rul. É's templomhan ,·agy 
nvll\'fmos ·kánolnf1b1n eev Mhtvánkot. 
Üd\·flzlée-vet é-s Dirsösé>get ::t nápa S7.:ln
rli'k;ÍJ'1 elim-ídknzik. A nnnnk ezPnkívül 
5:zemt•lv('s olt:írki\·;íltsfu!rutl bírnnk az év 
rninrlen nopj:'m. (!X. Pius IR!i2.l Tud
nunk kPll. ho<!v ióc<el!'kPdeteinknek 
('..;,lk t"lé-!!tétPli ré-szérill mondunk le. él7. 
t··rdf'Jne é-s J,J.l'Ö g~·iimölcse mel!tn:tr:::ad 
s~úmunkrn. Söt t;rdPmünk e:yarnpodik 
az ilv módon g,·akorolt fl'l€'barátl <7~
rdPt. é•rdemf',·el. •'s hi7.fos,,bh m<'ghall
g:~t:íst J'cm(•!hetünk testi-lelki ke!(\'!'1-
mnk k0n'•,('k01', mert ::t megszab:::adnlt 
Icikek ki\?. ben j;írnak értünk és az (;r 
.Tl•1us í!!é-1·te: .. Br)ldo~ok az irg:llm.qo;;ol{. 
nl('l'f öte irc"11m1ss;l.rrot nvernC"k." (Mt. 5. 
'j_) - .Tól .if>e:ve7.zük m~g. hoe:v a bú
c·st.lk p~nven"•sPhez s7.i1ksé'!!Ps n kf\g:'-'E"
l('mÚl1:1POt l•s a szfmd0k fclinrlít<i.o;;:l i~. 
Mnndiu!c IstPn!'m! S7.<'r~fetbill h,í.,om 
büneimct. é~: ('Zt.. a telies bt'wsút Pl 
:1karom nvf'rni. Az elsnrolt imfikat é:-' 
m·erh!'tÖ húcsúl«lt ír.iuk le. tegvük ima
kiin.\'\'iinkbe. hol(y naponf3 el\·t<gezhes
<iik. illetve elnyerjük őket. 
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A franciák hadseregében igen hires \'Olt az au
\Trgnei ezred eg~· őrszeméröl. EZI·cde az erdő szélén 
táborozott a háború idején. Öt őrszem halálos csönd
ben virrasztott teljes sötétségben. A hold is elbújt a 
felhők mögé. Eg~·szercsak valahonnan a bozótból lc
\'élzizzenést hall az eg~·ik. Feszült fig~·elt'mmel hall
gatja. Néhán~· másodperc muh·a ismét hali.i«. A zörej 
felé meg~·. Amint lassan a tisztáson to\'akúszik. eljut 
az erdő szé,lén álló kis kápolnáig. Amikor odaér. hir
Iden negy markos katona betömi a száját és a to
ron\·ba \'iszi. A toron~·ba tették. majd azt mondták 
nl'lö: .. Halál fia \·ag~·. ha \'észjelct ml'rsz lcadni". 

Az őrszt•m néhánv pillanatig c~t·ndben hallgatott. 
Elgondolta: társai csendben alusznak. Ha vészjelet ad 
le. életén·l lakol. de azok megmenekiilnek DP meg 
kötelessége is ez: a Király és a Haza \'Úrja. Eg~· má
sik pillanatban megragadta a kápolna harangjának a 
kötelét. Társai megértették a jelzést. Ö pillanatok 
muh·a halál fia lett ug~·an. de az cllenséget ll'szerel
ték. 

II~·en örszem a mag~·ar pusztasúgon a fprences 
barát. G~·öngyős klastromából örző szcmmPI néz szét 
a magyar ddéken s meghúzza az új idök harang
sza\·át: a sajtóé!. Csöndben \·in·aszt i•s készül Győn
g~·ösőn a kis mag~·ar barát i•s készül a JX'ITre. mikor 
ö is megkondíthatja a magvar i•let harangsza\'át. 
Tudja. hogv hi\·ata,.;a Istennel. a ni•pjwl s hazájával 
\·aló PljPg~·zettsi•ge. 

A barát btl'n(•rt úll a ,·árl;'u1. 
btené ő. Ezért szólal ml'g ls\l'ne diitt napjában 

sen, en8eszteljen önmagáért, másokért, jótevöiért. 
Az ima az Egyház zsolozsmázó hadseregében hatóerő, 
buzdító, lendítő erőforrás. Ebből mPriti a kötelesség 
újra-lendítő erejét. Nem csak egyszer-kétszer figyel 
az ellenség támadásaira, hanem mindaddig, amíg azt 
kö\'eteli tőle a Király. Ezért lesz egész napjának 
fénypontja, mindig új erőn· ,·illan~·ozó est>ményl' a 
szl'ntmise és a zsolozsma. 

Istené egészen. Reggeltől l'Stig. En·öl beszél min
den tudományszomja, minden imádságos perel'. Az 
ódon falak, bulti\'es ful~·osók ml•ntén csak kél útja 
\·an: egyik a Köny\·tú1· felé \'ezet. a másik \'égén pc
dig ott áll a kápolna. \'i•ll'tlt>nül-e, \'agy készakan·a 
történt: a kll'rikál fol~·osöi ebbe a kdtőbl' torkolnak 
belt'. Oda. ahol megtalálható az Igazság és Az. akinPk 
fölt l'! te Pilútus az üi·ők, emberi miértl't: mi az Igaz
,.;úgry És Ö nekik is megfeld . 

Istl•nben a népért. 
Enm·k aztún g\·akorlati kisugárzúsa \·an. 1\tig a 

g~·ümölcsfán a g_\·ümiilcs csak \'ir;'tg. úg,·J(llszik. hasz-

Szerpapok a Xa~~· Király kisi•r<'lt'b<'n. 

not >'l'ffi hajt. Pl'dig hajt: a m(•hl'k métl'lnck lw!iil,·. 
(•s az l'gész határ (•des illatukkal tl'litett. 

A kis barát a Fl'n·ncrend la\·asza. I3elöll· az imúd
ságok méz<'•t s az aprú ,.;zolg(tlatok illatút ml•riti a 
nag~· f<'l'l•nn•s Csalúd. S a ni·p \'ajjon tudja-l'. h<>g\' 
az a MagYar Barút. anwlv ott kopogtat mincl<•n tiz••iJ-
•itiidikl·n <JZ ajtajún !~aik ckrüj(·n·l. killsl'ji•lwn kt>'
papok k<·Zl'\·onúsút illatozza·• Kispapok imús ]Wl'Cl'lri>l 
hl·szi•lgl't a kiillapi;l. a ,jmzt•sl'. a kiim·\'l•k izli•s''"· 

Sf'qut•ntia ~a•u·ti 
Evan~<'lii ... 

A gyön1o·ösi 
kisbarátok 
a körmenetben. 



A szent zsolozsma áhítatában ... 

~zólnak a kis névtelen papírok és zsinegek. Értsük ki 
belőlük az értünk is elmondott hála és kérőima sza
vát ... 

senkit sem tesz nemzet1etienné, ilanem épen meg 
jobbá, még magyarabb magyarra ... 

S mindezt az alázatos, szegény és vidám Ferenc 
testvér szellemében végzi. A ferences papnövendé
kek külön kis birodalmat alkotnak a hatalmas gyön
gyösi klastromban. Ebbm az "elzárt kertben" a leg
eszményibb önellátás elvein oldanak meg minden 
munkát. Mindent kisbarát a maga cselédkéje, s a 
maga egyszerűségében is ragyogó intézetük szépsé
gének ö a művésze. A legegyszerűbb életkeretek kö
zött kell kialakítaniuk a leggazdagabb egyéniséget. 
Ez a szentferenci életművészet! 

Szent Ferenc vidámsága pedig a kispapi élet 
Jegdrágább kincse. A tiszta lelkiismeret, az Isten
közelség, a lelki béke, a világtól való elszakadás nyo
mán csendül a lélekben a legszentebb öröm éneke. 
Az új misf;; ft!rt::nces dallal az ajkán indul a földi 
élet útjára, hogy megtanítsa énekelni, örülni, egy
mást nagyon szeretni ezt a fáradt, néma, hideg, szo

morú. világot! 
A ferences szellem megjelené

se azonban izzig-vérig magyar. A 
magyar mult tanulsága, a magyar 
ég s a magyar föld ölelkezése, a 
magyar lélek melankoliája, és a 
magyar akarat acélossága találko
dk benne ... 

De a kis barát nemcsf;k " né
p~·rt \"an, hanem magát egynek érzi 
\"l' ll'. Mikor kimegy a MátrábaSzcnt 
1·\·rmctöl, Atyjától örökölt tcrmé
~zl'tszcretl'tével, hányszor jönnek 
hozzá fáradt anyókák kérdéseikkel, 
üreg bácsikák nehézségcikkeL És 
az ifjú. levita élctet önt abba. aki
lwn télre fordult már az élet. Dt• 
meg aztán a kicsi, szurtosképü gy~:
rekek hányszor ragadják meg a kis
barút fché1· kordáját, hogy mint 
múr annyiszo!·, l'lgligyügjék kicsi 
g~·l•rmek .. kérésükll: .. Tisztelendő 
Hácsi, tessék adni ,z,·ntképet ..... 
A g~·l·rmcklélek csalhatatlan. Érin
tt'l!Pn lelkével odatalál az érte rio
bogil kis-barát szivéhez ... A tudomán~· ~sarnokában. 

Kinyitom az ablakom. Husvét 
rl'ggel van. Harangoznak ... A kis 
barátok kápolnájukban imádkoz
nak: .. Akik Téged félnek, meglát
nak majd és ön·cndeznek ... " Ez
.:·rt örülnek, ezé1·t mosolyognak 
mindig. Ezért készek barátszivük
kel. hogy a Föltámadás harangsza
\"át megkonditsák a magyar Hú.s
\"l-1 ba, de ezért készek életükkel is 
ml·gfizetni azért. hogy szükség ide
jén m••ghú.zzák a wszedelem lélekEs a haz:"1jáért. 

A kórusimúdsúg lsl<'nrl' emlékezteti a kisbarátot 
Zl'm·karáua!1 p•·dig nem véletlen, hogy a Himnv~zt 
i·s Kodály muzsikájút adta már elő. F.:rzi, hogy a nép 
az tivé. Himnusztúl a jövő nemzedékig öt várja. Öt 
\'Úrja az a csodálatosan susogó kalásztenger, ami ott 
ring Kolozsvártúl Sopronig, Kassútól Újvidékig. :\!Pg
i•rti titkos. tüzelő szavukat. Megérti a csendes, né\·
tl'l•·n hősök hi\·atúsút és nwgi•rti. hogy miért hi\·a•:.lsa 
a haza különiis szPrl'll'll' is. Nag~· iisökd ml'lengeth•·t 
>zivi•bl·n: Búrkún~·i .Júnosokat. KL'll'ml'n Didákoka:. 
ak1knek lúban~·omún kin~·idt mi•g a ti•lben is az ibu
I~·a\·irúg i•s Tomuri Púlokat, Zadra\"l'CZ lsl\·únok<~l. 

akik a mag_va1· éjszakúban SZÓ\"a], tctld fi•nyt g~·u.J

tot tak. Ezt tudja a kis ha rút, és a l\lútra Idején l'Sl'll

dl'sen l'lnéz a messzis••gb<·. Új idiík, új szeikm mun
kúsaki·nt. Azért mPnt ki·szségl's örömmel az elmúlt 
n~·áron is katonának, hog~· megmutassa: ő az Egyhú~
ban mi·g magyara bbá, még jobbá ll'tt. Mert az Egyhút. 

harangját is! ... :\il'rt ök egészen Istené. Istenben a 
népé és népükkl•l a Hazúé... (Hajnal Agostorl). 
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SZEr\'T FEREKCRÖL 

.. \·onnalldtai Istnín (r" 125-l! 

A tncnnvbolt fénvbe illü1zik. 
uj c.:~illag szórja Íl·nyeit. 
Szent Ferenc rimk új fén>·t derít. 
rú szerilf tátTÚn ~z{u·nyait. 

f:s in1. öt ::ebbel .sarjJ.da 
~zcnt keze. lúba. oldahl. 
mert kereszt-jelet ringala 
reg ::-ziYe. karja, '1jaka. 

SZENT KLARAROL 

1.-;mcrctlcn fere1iCC'S. 1255 c1<.itt 

.-\z l'gl Jegyes t:rtc Jutl. 
H~lk útjún :llilrja úrkudütt. 
Sú·p klari>. Klára meg;zükbtt. 
elh~lgy\·ún kastélyt, l.::t1~züböt. 

Elh<Jgy\·a rangot, ürómüt, 
a tt'steböl i-; ki~zlikütt. 
~zent fl·nvc:-;st>gbe költözött, 
u1t él sok fL·n:·;es szent között. 

Lu t in ból: 
P. s,cdu Dénes. 0. F . • 1/. 

BEtegségUnkbEn oruossá~ujk. 
Szent Ft>renr missziója a társada

lomban. 

P. Ri·th~· Apollinárisz, O. F. :u. 

Korunkat a rohamos haladás jellemzi. 
Sem ,·olt nu··g század az emberisi-g tür
ti·nrlmt··ben. amf'l~· akkora ft•jlödi·st mu~ 
tatott volna fel. mint a XX. század. 
~in<·s tudomán~·szak s i)larág. ameh· 
nem tökéll'tesedett ,·otna. t:ddig gyo
g~·ithatatlan bete~:s•'~:eket, ameb-ek előtt 
tehetetlenül állottak az orvosprofesszo
rok, már kezelhl'lünk. megszüntethe
tünk. \'t'rátömleszt•·ssel <·tetet mentünk 
i·s hosszabbitunk meJ!. A laboratóriu
mokban foh·ton kutatunk. kisi·rlcteziink. 
hog~· újab·b vitaminnal. l'lctelixirrd 
Jephessiik me~: a \·iláKol. A technika te
ri·n pedig szinte hihett•tlen dol~:okat fe
deztünk fel. Ha a mult század halott.ia 
tt•ltámadna. nem hinne s7emi•nek: ami~ 
ket látna, álomnak tartaná. valami va
rázslat játi·kának minüsítent·, s \'issza
kívánkozna a ni·ma birodalomba, mert 
ebbe az új \·ilágba nem tudna beleil
lf'szk('dni. ('ivilizá<·ió teiknteh•ben ma 
t•Jo· g~·ermek jobban felviláKosodott. 
mint ,, XIX. század bármely felnöttje. 
.-\ kultúra ki·rdi•seiben pedi~; nagy Ii·p
tekkel \·ag~·unk előbb. sok kdely elosz
lott. s tisztább•n látunk. mlnl valaha. 

:\lindf"z a !-.ok ('lüny i•s sik('r az em
bert 'zolgáJ.ia. Az isteni Gondviseli·s 
aZt·rt akarta. ho~:y korunkban fedezzi•k 
i'f"l e nag~·szt>rü találmán~·okat. t·s töké
letesitSt·k az •·mberi -.ellemet, ho~tY 
n~·omíiban fi·n~·. rgi·szst·g .iíir.ion, s bot~ 
do~~:abb leg~·en a siralom-\·ölgyi·nek la-· 
ko ja. 

Azonban mit tapasztalunk? A fény-
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ot<ÍI•i mellett ott lt•rpeszkedik és ijeszt 
a nagy árnyék ls. Korunk gyermeke 
nem lehet boldog, mert nem egészséges. 
A mal társadalom olyan, mlnt egy nagy 
betegségtől elgyötört test, amelynek 
ágyánál az orvosok tanácstalanul álla
nak. A filozófusok megvizsgálták már 
alaposan, megmérték lázát, több recep
tl't is írtak számára, de semmit sem ér
tek el. Társadalmunk még mlndig be
teg, sőt a kór, amely testét marja, még 
e1o·re terjed. 

Tehát nincs orvosság? De hála Istennek, 
\·an! XIII. Leó pápa bölesen ajánlja: 
Tarsadalmi bajaink orvoslásának egye
düli biztos eszköze Assziszi Szent Fe
rene Harmadik Rendje. A középkort az 
crkölrsi sülyedésböl a Harmadik Rend 
ragadta ki, azt'rt mindl'n keresztényt 
intünk, hogy Krisztus e szent seregébe 
belillani ne vonakodjek. 

A társadalom legnagyobb betegsége: 
a kötelessegmulasztás. Szinte hihetet
len. Akkora haladás mellett ez el sem 
kt'pzelhetö. De úgy van. Többen a ros
kadá.sig, az összeroppanásig dolgoznak, 
azonban nagyon sokan lustálkodnak, 
ncnt ég kezükben a 1nunka, szívesen 
elmennénl'k a dolog temett'sére. Elmu
lasztják kötelességeiket, vagy nagyon 
hanyagul v<·gzik. l\lindig a munka köny
n~·rbb \'égd fogják meg, kevé~ mun
ká\·at sokat akarnak keresni. Munká
jukban nincs köszönet. Csak tessék-lás
sék-ra dolgoznak, nincsenek már mes
terek, miivl'Szek, hanem kontárok és ri
pacsok. 1\lindenben a kényelmesebb és 
könnyebb pályát választják korunk 
gyermekei, a nehezebb és feleJösséggel 
teljesebb munkától húzódoznak, irtóz
nak. Strébereskedésael és protekcióval 
könyökölnek és veszekszenek kl ma
~uknak jobb állásokat. Nem a tehet
ség (os szorgalom viszi öket, hanem a 
rsunya számítás (os összeköttetés. A 
munka alig pár ezer hős mártirja mel
lett, akik idegszál-megpattanásig Izzi
tották fizikumukban a munka Iázát, ott 
találjuk a tunyaság puhányait, s a ha
n~·agság kelevényeit millió számra a 
társadalom testén. 

Ezi·rt beteg (os boldogtalan az embe
riség. 

Az h ten gyermekei szabadok 
Jean Grou-Szabó Brúnó, O. F. M. 

t:gy li•l>zik, hogy ez az állitás ellent
Jnund iJJunag~tnak; mindamcllett mégis 
1g.1l, a leg~zorosubb értelemben vC\·e 
ig~z. hogy mindazok közül, akik az 
b tennek szolgálnak, azok a legszabadab
lxtk, sőt, egyedul igazán szabadok, 
ai<ioc engedik, hogy az Isten lelke ve-
7C>>C ü.<et. f:ppen ezért Szent Pál 
('Zl'l\:ct az lsten gyermekeinek nevezi: 
.. mert mind, akik lsten lelkétöl vezet
telne::. azuk az b ten Jlai". (Róm. 8, 14) 

'~ nlúg Y!lcrmchei, akik kedvük sze
llllt l·lneK. l'S maJ..;uknuk mindent nle&
l:llgC'l!nC'k. ~zabuduknak látszanak, cs 
n•L·~sL·rn azok. Or~. csakhamar szen\'e
dt J~·e1k rabjal le~zn(·k, amelyek zsarnú
J..i múdun ural«odnak rajtuk. Ezt az 
igazsá.got kCnytelenek beismerni; s 
hog:.:l:a úk \'onakudnak ezt beismerni, n 
\·i~elkcd~sük úgyis eléggé beigazolja 
:tzL Z\lintbzokat. ~·kii{ ~zenvedélyeik
nek magukat átadjitk. a szenvedélye•k 
to,·ább ragadják, mint ahogy ük akar
niJk. Ezek küzül egy sincs, akit rögtOn 
le nem limcolnak (s akit bizonyos érte
lemben nem k<'n>·>Zeritenek arra, hogy 
azt tegye, amit ó különben elitéL Egyct
len rossz szokás is ilyen hatalmas. 

Vannak ipaz, őszinte szándékú keresz-

l.inyek, de ezek llUQIJl·észe U!IÖnge és 
IIanyag kötelessége teljesítésében; ezek 
sem szabadok. A különbözö alkalmak 
csak úgy rángatják ide-oda, a Jegkisebb 
kisértésnek engednek, az emberi féle
lem köti öket. Ok akarják a jót, de 
ezerféle akadály visszatartja attól; utál
Ji•k a bűnt, de nincs erejük, hogy ma
gukat attól távol tartsák. Az mégsem 
;.zabadság, amikor az ember nem a jot 
teszi, amit szeret, hanem a roszat teszi, 
<.unit nem szeret. 

De még azok az ájtatoskodó szemé
lyek sem szabadok, akik a saját érzü
letuk últal vezettetik magukat. Ök azt 
hiszik, hogy csakugyan jámborok, mi
vel a saját módszerük szerint ájtatos
kodnak, azt szokásukká teszik és attól 
nem állnak el. Alapjában véve ök a 
beképzclödesük rabjai; állhatatlanok, 
nyugtalanok. különcködük, szeszélyesek. 
Az érzelgős újtatosságot ápolják, és ha 
ez nem sikerül, ami elég gyakori, akkor 
nincsenek megeléged\·e >cm önmaguk
kal. scm az Istennel. Ezenfelül kicsi
n~·c~kediik, határozatlanok. állandóan 
izgatottak. idegeskednek, s nem tudják 
magukat lecsendesíteni. Az önszeretet 
hatalmába keritette öket, és ök éppen 
úgy rabjaik ennek, mint a világ fiai rab
jaik szenvedClveiknek. 

Ki kell n>undanunk, hogy \'agy egyál
talán nincs igazi szabadság az Isten 
szolgálatában, ami tévtanitás és isten
káromlás volna, - vagy hogy ebben a 
szabadságban esak azok örvendeznek, 
akik teljes szi,·iikböl odaadták magukat 
az Istennek és a kegyelem inditását kö
,·etik mindenben. 

Talán azt mondja valaki: hogyan le
het a=. IIogy t•alaki szabad legyen és 
ugyanakkor mindenb<'1l az Isten akara

tának legyen alárendell·e? Ez nem ön
magának ellentmondó fogalom. Teljes
séggel nem. - Az értelmes lény töké
letesen akkor szabad. mikor teljesen az 
Isten akaratához igazodik, és amfg eb
b<'11 a: értelemben az Isten akaratának 
jobban alárendeli magát, annál szab
dabb. 

Hogy ezt az igazsúgot helycsen meg-
0rthessük. azt kell először figyelembe 
vennünk, hugy a >zabadság az ember fó 
tökeletessége. Ez a tökéletesség annál 
magasabb fokú. minél jobban él vele 
u: értelemnrk és az Isten szándékainak 
megjelclől<'g. Mert az olyan szabadság, 
amelyiknek nincs vezérfonala, csak go
noszsúg és kicsapongás lenne. 

Mitsodszor azt kell figyelembe ven
nunk, hogy nem az a szabadság. hogy 
gonoszak tudunk lenni. Ez a képesség 
mint fogyatékosság tapad a teremt
ményhez. mi vel ez lényege szerlnt hi
bázhat, hiszen a semmiből teremlett 
lény. Az ilyen ké·pcsség oly kevéssé tar
tozik a szabadsághoz, mint ahogy az 
Isten. aki végtelenü! szabad. lehetetlen. 
hogy gonoszt cselekedjen. Ha az ember 
szabadsága olyan képesség volna, hogy 
épúg~· adhatná magát a jóra, mint a 
rosszra. abból az következnék, hogy ii 
szabadabb az Istennel. 

Az embernek ugyan megvan ez a sze
rencsétle-n tulajdonsága, és ez ő benne 
oly nar,y. mél~-reható tökéletlenség. 
arnelv 6t uz (irlik romlásba viheti. Mit 
kell icmlic, II"fl!l e:t a fog11atékns, tiik<'
letlcn s:abaciscínát mPujarítsa és amenu-
111Jir<' csak l<'ll<'t, az Isten szabadságát 
megküzelit.'C·? - Oneki az Istent kell 
ké·rni<'. hogy cselekedeteinek megválasz
t ilsúban öt irányítsa; őneki belsőleg, lel
kiismeretében hallgatnia kell a kegye
lem sza\·ára; öneki azt követni és ön
magát annak át kelJ engednie. 

(Folyt. köv.) 



Mos& Jelent meg harmadik kiadásá
ban Dr. Scbmledt Béla LELKET AZ 
f:LETBE c. kötete. Remek alkotás. 
Könnyed gondolatszövésével, lenyűgöző 
nyelvezetével és a lelket gyökerében 
megragadó ereJével érte el sikereit. 
Mlnden szavában a teremtő lsten ele
venítő, lelket lebelő,újjászülő jósága 
dobban. Lelkigyakorlatos könyv ez. Ha
talmas lelkigyakorlatos tételek sorakoz
nak benne. Azt akarja minden mondata. 
b ogy az olvasó ., megtérjen és éljen". 
Szent Ferenc gyermekel és tisztelői épp 
ezt a .,megtérést" váUalják. Ehhez nagy
szerű segítséget ád Schmiedt Béla köny
ve. Nagyon szeretnénk, ha minden ol
vasónk könyvtárába kerülne, és mlnden 
testvérünk lelki tápláléka lenne. - Egy 
fejezetet Ide Iktatunk belőle. 

KINEK \'AN EUCHARISZTIKUS 
.;:RZÉKE? 

Aki tiszteli az Eucharisztiát! 
Miböl lehet észrevenni azt, hogy tisz

teli-e valaki az Eucharisztiát? 
Apró külsöségekböl már. lgy szinte 

feltétlen bizonyossággal meg lehet álla
pítani egy térdhajtásból, egy fejhajtás
ból, hogy ki milyen hivő. Igaz, hogy 
Isten magának tartotta fenn a szí vek és 
vesék vizsgálati jogát, azonban bizonyos 
következtetéseket az ember is levonhat, 
hiszen külsönk belvilágunk megnyilat
kozása. 

A hívő lélek nagyon vigyáz arra. hogy 
illedelmesen viselkedjék a szeniségi Jé
:.ms előtt. Ennek a viselkedésnek nin
csen cikkelyekbe foglalt illemszabály
zata, hacsak annak nem tekintjük az 
imádkozó emberiség jó szokásaít. 

Melyek ezek a szokások'! 
Ha belépsz a templomba, ne cövekeid 

le magadat a kórus alá, hanem menj 
előre s közvetlen közelből imádd az 
Oltáriszentségben jelenlévő Jézust. 

A templomba belépve tiszteleted és 
hódolatod zsengéjét az Oltáriszentség
nek add! Nem helyes, ha előbb a szen
tek szobrai előtt ájtatoskodol. Elvégre 
az úr az úr! 

Az Oltáriszentségnek térdhajtás jár. 
De illedelmes térdhajtús, nem pukedli. 
A fejhajtás egymagaban kevés! Ennyit 
hivatalfönöködnek is megadsz. Az úr 
Jézusnak többet illik adni. Hisz ő a vi-
lág ura. . . .. 

Az imádásra kitett Oltarszentscg elott 
térdre kell borulnunk. Mdyen és alá
zatosan. Lovagi btáorsúggal. A napba
néző kcresztcny öntudatával. Gondolj 
mindíg arra is, hogy leborulásod a ke-
reszténység propagandája. . 

Miként kell viselkednünk az áldozas-
kor? . 

Erre nehéz részletes feleletet adm. A 
fentiek is már útbaigazitást nyujtanak, 
de mindent megold a szivünkbcn izzó 
nagy szerctet. A szcrctct a Jegjobb s~er
tartásmestcr. A szcrctet mmdent vallal 
és mindent ügycsen mcg.old. . . 

Miként kell viselkednunk a szcntseg1 
körmeneteken? 

A jebzó legyen: Ajtaiosan és rende-
sen! . 

Nvissuk ki ih·cnkor lelkünk kapuJát 
tcljésen. Hadd ];.,sek a belülvaló mécses 
fénye. sz~,:,Ialta:-.suk Int'g lP~S.~::k or~o
nújan az ü;-;slcs változ::tuka~, hadd szal
jon aL Cnek, a.l iln;,. Dc Intndez rende-

zetten! A kurmeneti szokasok keretén 
belül. Ott álljunk, ahol helyünk van. 
Tehát ne tolakodjunk. Abban a beosz
tásban maradjunk, amint elrendeztek a 
rendezők. Ha nem alkalmazkodunk a 
kerethez, akkor megbontjuk a kép egy
ségét és az összhangot. 

Ne mondjuk, hogy az összhang nem 
fontos! 

De igen, a rend is áhítat! A szépség 
is hódolat! 

A rendezetlenség viszont az ördög 
tisztelete! 

Aki szentségi körmenethe áll be, az 
érezze meg, hogy sejtje lett a nagy hó
dolatnak, amely kétezer éve Igy fo
hászkodik, amikor ránéz az Oltáriszent
ségre: 

Urunk Jézus! légy velünk, egyetlen örö
[münk! 

N á lad né Ikül l<eserüség i t t a földön éle
[ tünk. 

O, egyetlen örömünk, Urunk Jézus, légy 
[velünk. 

Urunk Jézus, tégedet szivünk, lelkünk 
[úgy eped, 

Mert kívüled nem találhat ·sehol bitzos 
(nyughelyet. 

Boldog mással nem lehet, Urunk Jézus, 
[csak Veled. 

Weiser S. J.-Csépai: Válaszúton. 172. 
lap. Finn F. S. J.: Tom Playfair, Harry 
Dee. 176, ill. 288 lap. Mindkettő az esz
tergomi kispapok egyházirodalmi Isko
lájának fordítása. 

Három hivatás regénye. Közillült az 
első a legsikerültebb, a legszellemesebb. 
Egészen modern. Beállitasa, tartalma 
egyaránt az. Minden, ami egy modern 
diákot érdekelhet, ebben a könyvben 
megtalálható. Remel(szép sorokat Ir a 
nagy kínai terdárius ferencesről, LQ
Pa-Hongról. 

Míg az első csupa dinamizmus, csupa 
erő, addig a másik kettőn már érzik 
a régebbi stilus nehézsége. Ott a hiva
tást s a szebb életre valé- kiválasztott
ságot valóságosan is, meg lelkiekben is 
tengerek, útak, szakadékok fölött menti 
át az utazó diák kamaszlelkenek mm
den megfeszítésével, itt egy Kollégium 
egyformaságában szökken virágba ~em 
is egy hivatás. Ott a sajtótól a habo
rüs eszközökig minden megvan, itt in
kabb belső megfontolásokon keresztül 
bonyolódnak az események. Kár, hogy 
sokszor minden ja\·itás nélkül került 
be le az új kiadásba a réginek számos 
hibája. Ilyen pl.: a sok régies ,.ezen" 
és Tom Playfairben a 90. lapon a ,.Lás
sátok" .,Látjátok" helyet t. Igy a fordí
tils a hirtelenül készült fordítás látsza
tát kelti. Azonban a három könyv tar
talom szempontjából remek, időszerü, 
gyakorlati. Együttes k~pet ad az Ifjú
ságról, minden emben megnyilatkozá
sával együtt, amely a végén is Istenbe 
torkollik bele. Ifjúsági prédikációknál, 
remek lélektani megfigyeléseivel s an
nak gyakurlaiban tört~nö bemutatásá
val pedig a gyóntatószékbe!!- J<~t?!lő.en 
hasznillható példaanyag s ezert lf)usagt 
Jelkipásztorokn,k mindhárom kötet 
nélkülözhetetlen~ Oszy Lóránt, O. F. M. 

ERD.;:LYI KATOLIKUS NAGYOK. 
Szcrkeszti: Biró Vencel és Boros Fortu-

nat. Szent 13onaventura Konyvnyumclii. 
Kolozsvár, 1941. 191 oldal. 

Nemrégibben megcsodálhattuk azt a 
nagy erkölcsi erót, öntudatot, egészsé
ges törekvést, mely az erdélyi katoli
cizmust a n<rnzetiségi sors húsz éves 
kálváriáján összetartotta és cselekvőké
pessé tett<. A jelen könyv két erdélyi 
pap író összefogásának eredményeként, 
Erdély i<:atolikus nagyjainak életét, és 
egyszersmind Erdély katolikus multját 
tárgyalja. Erdély katolikus nagyjai a 
vall.isért és a hazáért dolgozva írják be 
nevüket maradandóan az erdélyi kato
ileizmus eposzába. A XVI. sz. második 
felének katolikus nagyjai az erősen pro
testáns jellegü fejedelemségben szét
morzsolódni kezdő katolicizmus jogait 
harcolják ki. Gondolunk itt a katolikus 
Báthory-családra, és az első magyar je
zsuiták tüneményes sikereire. A XVII. 
sz. nagyjai, főleg anyagi áldozatokkal 
szolgálják az Egyházat és a kolostorok, 
iskolák, egyéb jóléti intézmények egész 
sorát alapitják. Nagy szereleltel karol
ják fel a jótevők Szent Ferenc rendjét, 
mely legtöbbet tett a nép hitének meg
őrzéséért. A XVIII. sz. a katolikus fel
lendülés korszaka. Az újjászervezett 
püspökséget kiváló püspökök kormányoz
zák. Az iskolázás terén a jezsuiták, 
majd a kegyesrendlek müködnek nagy 
sikerrel. A férfiak mellett természete
sen ot t állnak a lelkes nők is. Ferences 
szempontból különösen érdekes Darna
kos Kázmér, Kájoni János, Csaló Elek, 
Simon Jukundián és László Polikárp 
hires ferences atyák életrajza. A kato
likils nagyok nagy száma miatt, (57) 
aránylag rövidek az életrajzok, mind
azonáltal plasztikusan állnak előttünk, 
lelkesitik korunk katolikus magyarságát 
behatóbb cselekvésre. 

Bánky Béla, O. F. M. 

1942 elején a .,Korda R.-T." kiadásá
ban P. Pál ismét egy szép könyvecskét 
bocsátott a nyilvánosság elé .,MÚZEUM 
ALAPITAS" címen. A könyv terjedel
me 61 lap. Ara 1.20 P. Megnyerő módon 
használja föl a szerzö ebben a kis mü
ben a megszégyenl tést és nevetségessé
tételt a fegyelmezés és javítás érdeké
ben. Hasznos példát nyujt a fegyelme
zetlen, a rendet kevésbbé szeretö gyer
mekek számára. A felnöttek is tanul
hatnak belőle. 

P. Forró Alpár, O. F. M. 

Tomka Agoston S.J.: .,MIT BESZtL
TEM DIAKJAIMMAL ISTENROL!" 
Korda R.-T. 1942. 296 l. Ara 5.- P. 
Kötve 7.- P. 

A hittanárok ügyes vezérköny\·et; a 
diákok hasznos segédkönyvet; a felnőt
tek élvezetes és világos hittankönyvet; 
az áttérök világos stílusban megirt út
mutatót nyernek a könyvben. - A há
rom isteni személy szerint osztja be a 
szerzö anyagát. Tartalom- és tárgymu
tatója segitségével pedig hittani lexi
konként is használhatjuk. Mindenkinek 
ajánljuk. P. Forró Alpár, O. F. M. 

Gausz Tibor S.J.: .,f:NEKELJEN SZI
VED IS". Korda R.-T. 1942. 205 lap. 
Ara 3.50 P, kötve 5.20 P. 

Finom lelktséggel és megnyerő sti
lussal dolgozza !öl a szerzö az egyházi 
évet. Szemünk előtt elvonultatja kará
csony, nagybőjt és húsvét ünnepel. 
Ezek keretéb.-n Jennyokat szólaltat meg 
naplótörcdékekben, hogy mily nagy 
boldogsétg tis?.ta s7ivvel szolgálni az ev 
minden sz:~kán a jó Istent. Tökélete;
ségre cágyó lefmyoknak munkapro
grammot ad a köny\· egy egész évre. 

P. Forró Alpár, O. F. !If. 
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Ro,·atn•zetö: Dr. Manastory Elekné Eger, Vécsey-o, 20>. 

Maradj velünk. Uram! 
.TL'.'ll:' k,·t ~.:ntt\·;tn~·a leh;tjtntt fejjel 

ballag cl Jlllrtl:' utnn Emtnllll:'Z fell· 
Szol11tlrúak. bnldtl;..!Lllanol.-. mL•rt nem 
hi:'zik cl az lr;1s ;-:,:;tY<lt. ;., tncgvúltú~ 
tgéretL·t. an111 JL•zu:-; clöre rnegjÖ\'C'n-
dölt Cl•lt;ll;tnn;tk L·t7.ik a jö\·ót 
Azt gondoljcÜ\:. :\lL"=-'tcrükön s:;yil;;ütt a 
nagypénteki csúL·selL·k. Pedig tnúr P t t 
n1egy \'elük. Csak !1L'l11 i:'merteti meg 
tnagút S ök netn t udJ<-Ik. ki kl•rdczi 
tőlük: :!\lk•rt \'a!:!Ytl)k olY szomnrúak'' 
C_:;;upún. midön a ·l~.t.Jlt>kh;t. bctl•rye a kL'
nyPn.'t :td.J.l nekik. :l!·a,-;;tj;~ el L'dc.-; .... t·~
_ge\ d lciK.ukL'! .-\kiztlr i..:nwrtcti lllL'.~ 

.h·zu:-- ;".:l':-:: ;-.L'll\'.._ :· .t~dkj.tb.m ak.tl 
ktll.lltt~tnk n1;trddl11. lu~\· m:nd. ~11.:.1k l·:o 
hittel h::-:~zük ()t. l.; !W. \'l':·::-;zúnlc ::\l1 .1 
ho~=-zu homtlk:--;,·,Jt;>'-! \·;·~nd\ll'.Ii. DL~ ::.J.,i

muru :-;lí\·\·cJ. Lc:: .. :.~:Hll boh·ongn<.!llk 
a trllpll~i híl:--\·~hL'll. ~~ ;.;:tinny~ l'=' Yl r
li\'atllrdk. hulll.I:--<Jb;m. ;.;.L...:l·r1l':'í..'i"tol u/ot
ten. ha 11L"Il1 lL'IU1l' IL'Iunkct ho\'lt lc
h·l.itani~ H:t nem ]pn:1d ·k.1;i\ttunk. l"r~1111. 
<~ ki:-;. fehL'I' ~~...:ty:JlJan <.'~\'l'tkn n·lunl..:. 
boldogsúgunk. n~enn,,·tll':--ll.t'-.!.UI1k~ lLl !H'l'l1 

lenne. l:rtun;.;, onttJtt S!L•nt \·L·~L·dnck 
p1:-os. az i1rid..;: dl'tl'L' t :--or~L~dl'!.ii. úri i;.;, 
forr;:i~a! GltL!mht•kat t·~~l'tt). l.:litll110k:lt 
lll'\'<~ lő t i::.zLt f11n."t:-o ~ :\ S!L'I't·td L·:...:ob,~g 
..... ;untclen. l ..... ,·i:...:::.;h.t:~~r;t \·;ú·'' 

l" ram. 1tt , . .~~v \ e:-tn;,' I .. llt•l11!l'hL·r 
l';dyol alatt S \\·!l'd :--l.emLL'Il egy 
i.;.;:-- ·c::.apat. A G;tl,tmbdut· ~.t::tl·:lhlaí 
Ti~ztelL•ti)r::.t•!:.! L'ULll tr:...:;t:kli:-- t:·t.llltld 

t..>lntt•• T~n·oir1·d \'lll'.1.Ji->. ;-.;J!·n~lJ .... ,\ !L.tiLt;
:...:lik~ De m. he:\·l·~~uk ::...: tur bvk•llunk 
~cked. :\li h: .. ~.ur1:..:. Tt.'!.:.í..·d' E:t.>tlm;, de
lén. e\Ött1..·d lt.'rd.L•:\ L' k•. l' lU;'\ kt.>~\'t.'l
nleld :\l1 L·n•;,;uk ~IL'n'tl.;l'dL•t S;:
\'Pdre h.lJliu}{ fl'ltl!l;-.v: 0:.\· :•• 
nekun~'\ l"r:m1. m,,J.td, ,.L<un;..;" 

llumnki Szabú :\largit. 

ll f S ,. í; T. 

Felvirradt a reggel, 
llúsvH szép hajnala, 
Felrag~·ogolt a nap biboraran~·a. 

LeszalJott egy ezüstszárn~·ú angyal. 
S <•lgiirdült a hatalmas sziklafal. 
h•ltámadC ... Oh. dicsösi·ges hajnal. 

Ft·ltámadt. súgták csendesen a fak, 
Alleluját Z!'llg!'lt a kis madár. 
t:ltiirte Ji·zus a halál-kaszát. 

F<•lvirradt a reggel. 
llús\'i·t sZ<'P hajnala, 
f'<•ltámadt Jézus~ Alleluja~ .\lleluja~ 

Bem·ze Márla. 

64 

Mért nincs az embernek szárnya? 

K: n'>·ilik ll nll..~n.nw.-.;;;'1.~ l·:o:illagYirúgo~ 
,lr.myk;Lpuja Kl't ki:-. <111.!~.\·;ll repült ki 
r.tlllt :-: l'g\·c>ne.scn L'L;\' búrúnvfelhö ft•ll• 
yc . .-.;zi ~ll. 'ii·;·m\'t. Od;; ·l·n·e. nÚnd a ket
tő n•;,'lteleps~ik, s onnan nl·z lL• ~~ 
kerek \'ibgra. Eg~.;~zcr c.-.;ak tncgs;úlal 
.1 S;en.~tet kicsi :-:;.ll:'!.ke angval<.J: 

- Nl•;d, ntt 1\·nt <.1 fc'J\rliin. i~ \'~l!lll<Ik 
lin~valol-\ ~ 

.:....._:. :-.i em ang~.;;,d(lk <.~Zld-\. - nw n d i.1 .11. 

Iga;s;'Jg ang~·;,ila hanen1 te.-.;tn:·r·L'ink. 
-- C'mben•k. 

- Oh. de ~zt.'·pd.;, lt.• 1 k\·:Hit.~;ik ;t Sll'-
l't'lL't ;tngy;tla. - Kn:·u lill~ t tk m; l i1ú. mt.•g 

!l\,;j() \ ,\·,,_..:. FL" i ui-. ll'k:: l'-:!· .. ~ ,:,~:. 
l;dJ\.i).;, l<· 1:1 llt•\'l'l'l':"o/. ,, ! ,:. ,;:,, ... l ~ ll lJ."J
l'.ill\'. 

Úc egy:--I.Cr cs~d.;: l'iknmo\y,,d:l-. L .... lJ"
:-odn lú·rdC'ztc az I.!.!.<tl .... t'Lg ttng_•::tl.'ttu: 

~lond. mit."ri :1:nt·:-o ,,; t·!nlwrl'i\!ll';..;, 
.-.;arnYuk'! 

-- L-ten t udJ<I 
F:n mc~kLTv!ll .t/. J. .. 'vl.' ~\'l't.'lll:-

:-ol..'n dZ t.'Jnt)l'l'!l('k : .... -..f.t'trn~;,:. ll<1~y ft.•l
-..f..t~:ILl"'l:l :(h• h •1/ . .tnk :t nw:l\<ir ... ;:~~-
b•' . 

:'\L'lll ,....;;,dJltd nekUll1i. ~~·Jt·rll~Jllt'
n\·eknL·,\ ,~; 1:--tt-n 1L'I'L'mli) :t:~.tr;d,d>.J 
J>~Jt.•:--ÚJ]!lll!l;\ 1 \ ,d,i...,/.0\ J\!i!li,J\_\',I!l ,1/ 

:\lennYlrC :g.tl.<t ,_-,!]~ :\'l'lJJ~I•;i.;tr.J .... ;_<l

morúttl1. L'l~h:ttL'd..:. .• m:nt .~1. L"r <tll:..!y:tl.t 
Ad.llnrlt <··;-; f:\·;'d k:u;te a p.d <t(i:l' ... tll'lb,.,J 

.-\kk~n· ml';..::-;;úlalt :tz lg:l!.....:'tg: 
-- I.<d'ld. azt-rt :1:nc .... lll. l'lc!>t•J ~-;-.rH·i..;, 

..... J.t'trnyuk. mert :t lJUnt nvrn h<11h:tlJ~d.;: 

nH·n~·· •r..,; . ."t ·~lJ o~' 

r·:n:-zrPdek llllliL'm ujra ott uldi.lgl·l 
S;.l'rctct L·s Igazs;'1g C'.!.!.Y búrún~·felhön. 

Eg,,·:-;zcrc.-;ak ilri'Hnrú;:-;;1 n~·ílik Szerc1et 
;.uTún: 

- Nc·zcl, ott repül felénk egy Lator 
l.Plke. Krisztusn;J)( szenvedő túrsa. Egész 
detében büniis ember volt: de halála 
clütt mc.~tl:rt J(•zus mcllett a kereszt
r:m. 'E:s lllost a n1cnyorszúgba emeli őt 
~1z J...;tcn ~zeretetc, jó::.úga Hát már 
k:q 1h;t1 az l'mbrr szúrnyat ~ Pintér J. 

Szerel nék! 
S:.crctlll··k aH.IIJU lt'll/11 udltdt·~t tiiTcl/t(/k. 
S::.ire~ C11!JIIitújc ha/doklúk kínjának, 
S:J'I'dd :,;u)nr tcr·,, (l lálnpcímha 
B•·rliiÍ!JÍiunr tuint/c n J;1c.-.i lui:nak 
n!:.uc'.'i llrrlllcÍ/_I,cÍ/Ju.'. 

: ... :_,'l'<'illc'•] ... ; l!'IIJru/•11 /Jitl:clt'n /,u111111d 
.'\1t'!r'.'iÍIIUHJOIIIi m!r.tit'll IHJIII/trkor.' . 
S:n·c•!nd..: tl'lr·idrtuni rnindt•n tln·ut 
Flldt•)fc'IHt 11 hú111 <"'n ,1tf/ITIJI, . 

u u !il !ll<< •rúsciucr .' . 

-"-~·ITII!l·.;, a ,o.,:c:< 11'1 llll·til'l't' /eillli. 
.'\1 ult JÚCÍIIJI pac.<>irta .fu!.uto/1 i·~tt'kd111. 
E.' lwf/!Jha. HliOlkánrhnn ma)cl clf<ÍrcHfok. 
l.'lt'l/1'111. Tclw::::átl T11l11k. .-.:uladok, 
S-:i1·~·drt' hondok.' Iluu_, 1.ulrári IH. 

TAVASZI S..\I'Sl'GAR. 

:d,:....: ;:;:iid ül :1 t.~l,,ll, dc 1n:1r Li\'~L"I 
\ .t:l :\tlu•l m:ú· <':ok;t!Hilk~·Lin;lk a \'1-
I.t..:!J:mlJ·,;..;,_ :\It:..;<.-. .t 1nunk<1 nehezen 
lllt·,..:_\' .\1. :tjll'O .!.:.O!Hiuk l·;-; ~~ l'tlSSZkCd\ 
(\•lt;~,~~~~·~h.t~ll ul a klkunkiln 

!-.:..;,\ !."t.l'<tdLlrl·tt l'mber llll'~Y el ;~; 
.dJ:.tkUJd.;: ;d~ttt. :\l.tjd g~·ur...;;tn ktlJlO~Ia
t.J-. !J,dlltt:-:!.:k ll/ :tJlúnkon 

Sz;1h,td~ 

FL lt:trul ~l \.;,,lll_,·h.~ajtU. A l."tradLtr•·ú 
\ :nlwr 1\L·tún tu 1. ll':tnk: 

TudtlJll, !: r:..·m. htlg"\" nl'm ;-;J..dJ;~d 
,.,:.Jid,,]ni. Xem 1.-.. JH·n;: k.érck. de talún 
tlltr,.dt az t•lJL"tl!t.ll l"gv tány<·r lt•\'t'-" 
l<l'tl nl'\'L·ben :.::t.: t'm ~ · 

UtL.dtetJük .ti. as;talunkhuz. 
.-\ It 1ft l';.;endL':'L'n e;-;ze~ct. Ki,;,ben k:

: 1.'·~ l: t\ ~l .-.;zi ve. Elmondja, hog:-,· vidt·k1 
:p.11 .~ .. :\!1l,-;t Itt i:.tr a \'~ü·o ..... ban munk{tl 
ri.('ll':--11: I,L·nzt~(·:-;·kl·je el fo!.:.:-,·ot t t·.-.; ;1zL•rt 
iJ;tltll ,_(ldlltt l'gy ki:-; ll1l'IL'L!; dC' It kl'l'J1l. 
h~.~,. !UL'.~l·n .. l .. tldjiin ;1z ut.J.~r:t. :\lt...'rt hl
/l lll\' Í l• 1 .... -./.ll út ttll {']lll 1L'~ 

.:\],,\>l' l·li'\u:'/il!ll. h.tlt't:...:~\11 l))ll!HI1.t 
·/1\'t.' lllL'J_\'dJ{JJ· 

.-\1 f...,IL'Il ;'t ld id lill';.!. 1\l;Jgllk,tt' :\!•1 
!ll,;· )., •!,:1.\'L'hlw:l :·~,].\'l.it'Jlll ;t/. ::!::Ill ,1' 

L':nt:l'. dl' :~th:t~\·:,1 lJ/. :t:d 1.~1. .11 

f .... tt-:1 .•. •l.t:-:t'll. .lti:Ol·i.\'Jt' nl_,·.~n ~ni\..: .. ··
~'lllli\ \ ,·1 ~ :\.1 l~:t·n .dd."L-..;11 ki\"<tlll.J ·' 
.. ll\'t I ~~ \'l'."L'I :. l • (•!'t.Íl a jc'Jki\·.~n.-..,1~; 

.. : Jtt:J,llit'll·t l.1\ .t .... / l\ <t \'il'lllt m:ndt·ll · 
.\ i:.•HÍt!/l ."tl .l !(lJ d t l' ,..,U)l:Lil! l'l2,_\· Jl.tjl-

' l~~- L~ .tlll\ldO, l·dt•,..; llllJI"'Ll~.".:. 
't ,•; ·:1!.1~. k:1(,1~Ú tl.-./.LI dt.•rÜ' 

Túth J.yvia 1.'-t'L'tllll Il. o. t 



FATORNYOS KISFALU 
XI. fejezet. Pillanatfelvételek. 

A kis hollandinkon: "motorbiclklin
ken", - ahogy mi neveztük, - jártuk 
a falut. Minden házba bekukkantottunk, 
hogy a jó újságok javára szerényen 
üssük a dobot és mindenhová elvi
gyük Krisztus meleg szivdobogását: a 
szeretetet. 

A kezünkben. ceruza és papír volt, s 
"gyorsírússal" azonnal leírtuk a tapasz
talatokat. Az összegyült íráskötegből 
most csupán egy kis ibolyacsokrot aka
runk kiragadni: 

Az alvégen az 52-es (készakarva cse
réltük fel itt a házszámokat) kis családi 
ház ablakából égőpiros muskátlik kan
dikálnak piros kacagássaL Kopogtatunk 
a kiskapun. Fiatal özvegy fogad három 
gyermekével. A férje a katonaságnál 
tüdőgyulladást kapott és csakhamar be
lepusztult. S a fiatal özvegy; - igazi 
hőslelkű nagyasszony, - vállalta a férj 
szerepét. Nemcsak a tűzhely, hanem a 
mezö gondjait is O látja el ... 

Egy kis csomagot nála ,,ejtettünk, 
mert igazi hősi, magyar asszony. Bár 
nagyon szegény, sirni csak akkor szo
kott, amikor senki sem látja. Ez nőknél 
ritkaságszámba megy .. 

A 47-es házszám alatt zörgetünk 
Majd egy télórát kell várnunk, amíg 
ajtót nyitnak. Amint meglátják, hogy 
mi vagyunk, ránk uszítják a komon
dort. Zsémbes asszony tart felénk söp
r6vel 

Nem fogadott bennünket, mert meg
látta nálunk a Sziv újságol. Mi a port 
ls leráztuk nyári sarunkról az ajtajá
ban. Ezt tanácsolja a Szentirás! 

Hangos tülkölések között, (a kis Józsi 
volt nagy mester ebben), "kimotorbi
clkliztünk" a földbirtokos úr tanyájára 
ls, ami körülbelül 400 méterre van a 
falutól. Végiglátogattuk a zsellér-csa
llldokat. Az aztán a csúcsteljesítmény, 
amit ott látunk: három zsellércsalád
nak 32 gyermeke van! Ezt a majort tu
lipán-majornak newzik. Joggal, mert 
embertulipánok nőnek ott. 

A 20-as számú házban lakik X. Meg
látogattuk. 20 éve van ágyhoz bilincsel
ve, s 18 éve a ferences III. rend tagja. 
Hősi férfilélek, egy másik Szent Jób. A 
jó Istent áldja a szenvedéseiért. A lel
kében fészket rakott a Szentlélek 

A falu két "halottlátó asszonyának" 
a vityilójáb& is benéztünk. Különös te
remtések! Parancsszóra tudnak sirni! 
Pénzért sok mindenre képesek. 

Küliinben a magánéletük is annyira 
különös' Az egyik seprünyélen lovagolt 
kint az udvaron, amikor arrafelé jár
tunk. A másik hatalmas füsttengerben 
ült bent, s érthetetlen nyelven egy va
rázsdobozra suttogott, amely pléhból 
volt és öt nyíláson áradt belöle a tüsi. 
Legalább is nekünk nem sikerült öket 
megtériteni! 

Az még nincs kiderltve, hogy ök ta
nulták-e a cigányasszonyoktól vagy a 
cigányasszonyok tanulták-e tőlük a kár-

tyavetést és !l jövendőolvasást az ember 
tenyeréb61. Mlndkettöhöz "nagyszerlien" 
értenek, - persze, ha valaki jól meg is 
fizeti ezt nekik! 

Még sok pillanatfelvételt rögzíthet
nénk ide. Azonöan kevés a hely és drá
ga a nyomdafesték! Ezekből is láthat
juk a fényt és az árnyat, amelyből fa
lunk arca szövödik. 

Tihanyi Miklósné. 

tietem szekerét, Uram, Te korminyzod. 
Mosolyom a Tied, viricom vlrágod. 

Kovics Rózsi, t. képző V. o. t. 

sZIV ts tsz. 

Szivünk az életnek tágas kamarája, 
Az ész az úr, amely gondot visel rája. 
Gyüjtöget 6 bele lelki kincseket, tápot; 
Ami jót csak hallott, ami szépet látott. 
A rossz előtt pedig bezárja a szivét, 
:Es belöle minden megromlottat kivet. 

Az ész épen olyan, mint a gondos gazda, 
A jó búzaszemet nem türi a gazba. 
Addig szánt, vet, munkál, mig ideje va-

(gyon, 
Hogy majd kamrájában gyüljön meg a 

[vagyon. 
Mi ls tehát anúg gyermekidőt élünk, 
Minden jóra legyen kedvünk, törekvé

[sünk! 
Szivünk kamrájába gyüjtsünk jót és 

[szépet, 
Hogy ne szenvedjünk majd lelkisze

(génységet. 
Köröml Teréz el. IV. o. t. 

Városunkban szent misszió volt. Mi, 
mint kongreganisták, buzgólkodtunk, 
hogy minél több ember vegyen részt, s 
minél több ember térjen az Istenhez. 
Addig, míg nem késő. Többek köz! egy 
fiatal asszonykát is meghívtam, hogy 
jöjjön el. Ot is várja az Oltáriszentség
ben jelenlévő hófehér Király. O azon
ban könnyedén felelte: 

- Nincs nekem idöm a templomban 

üln! reggeltől estig. Elsö az élelem. 
Egész nap azután kell futn!. 

De kedves néni, - mondtam én, -
ha a testének egy egész életen át fut 
élelem után, miért nem ad táplálékot a 
lelkének is, csak egy évben egyszer. 
Ilyenkor húsvét táján, mikor arról em
lékezünk, hogy az Istenember megvál
tott bennünket. De a fiatal asszony nem 
hallgatott meg. Nem jött el a lelkét 
megmentő szent misszióra. Futott azu
tán, ami egyszer elmúlik, és nem gon
dolt arra, ami örökké élni fog. 

Egy hét telt el. Szólt a harang édes. 
búgó hangon. Hatalmas néptömeg özön
lött ki a kitárt templom ajtaján. Jöt
tünk megtisztult lélekkel a Hófehér Ki
rálytól, mosolyogva, új életet kezdve. 
:Es nemsokára szomorú búgó hangon 
szólt a harang. Temették azt az asszony
kát, ki nem ért rá lelkét megmenteni. 
Testének futott táplálékért, ami immár 
az enyészeté! 

Papp Margit. 
---

Márciusi pályázatunk eredménye. 

Ügye< pályázatot küldött be: Velcsov 
Ilona Szeged, Vizer Gizella Kompolt. 

Felelet márciusi pályázatunkra. 

l. 
A kislány szeszélyességének többféle 

oka lehet. Talán az egész valanú Isko
lai, vagy más kellemetlenségblll Indult 
ki, amit még inkább fokozott az, hogy 
otthon, a nővérétől sem kapott megér
tést. Hiszen nem lehetett olyan, mint 
eddig, mert maga írja "jól visszavágott 
neki11• 

Pedig szeretetlenséggel semmire sem 
lehet menni. Ez csak fokozza a másik
ban az elkeseredést. Ha szépen meg
magyarázná neki, mennyire nem helyes 
a viselkedése, biztosan belátná. Sőt, 
még erre sincs szükség. Szelíden, szó 
nélkül eltűrni, nem venni észre szeszé
lyeit, biztos eredményre vezet. Szégyel
né magát, és megint a régi lenne. 

Nem mondom, ez nehéz. De érdemes 
megpróbálni! 

Velcsov Ilona. 

Il. 
Ha ok nélküli megbántás ér bennün

ket, viseljük türelemmel. Az úr Jézus 
is sokat tűrt, mikor minden ok nélkül 
bántalmazták. Az O példáját kell kö
vetnünk! O egész életében alázatos volt. 
:Es núlyen szeretettel volt megbántói 
iránt. Halála óráján így imádkozott ér
tük: Atyám, bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják, mit cselekszenek. 

Vber Gizella. 

AZ ÉN IGÁM 
rimro a napoL.han 
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.4. nagyböjti szentmissziók terc iá
rluspropagandájáról most érkeznek a 
missziósatyák eredmt'nyel. P. Réz Ma
rián, vizltátor VIIkén 40, Mohorán és 
Cserháthalápon 180 új testvért vett fel 
a Vllágirendbe. A tereláriuspapok so
rában Marosi József, a szentkúti hívek
nek annyira ismerös volt mátravere
bélyi, most mohorai plébános is felvette 
Szent Ferenc Atyánk ·ruháját. .4.Jdás
bl'kesst'g szálljon szívükbe! 

A debreceni \'ilági Rendben tisztujitó 
gyűlés volt. Az üj tisztikar a következő: 
Elöljáró: KO\·ács Béla, helyettese: Peré
nyi Sándor, újoncmester. titkár: Hár
n~lsi Ist\'án. könvvtáros. otthon kezeló: 
Varga Istvánné: penztaros: Lengyel 
Li,;zló, kegyszeres: Schmarek Pálné. Az 
új tisztikar müküdé~t·r(' Isten <:tldás<lt 
kí\'ánjuk. 

Szent Ferenl' világirendjenek gyűjtese 

hadikórházra ('j-Hatvanba. 

.Januar hoban meghivót kapott rendi 
1gazgatónk. P. Szalay Szalv:\tor. egy ha
zafias gyűlésre. Gyűles tárgya: sebesült 
katonák részére hadikórház felállítására 
gyüjtes. Új-Hatvanban a rendi igazgató 
felszólításara a megszervezett kis tábor 
mindjárt el is indult, hogy a vállalt 
szalgálatot lelkiismeretesen és buzgón 
betöltse. A jól megszervezett gyüjtók 
jól ismerik körzetük lakóit. Az állami 
tisztviselök bóségesen kiveszik részüket 
a szép áldozatkészséget mutatva min
den közadakozásnáL Vannak zárt ajtók. 
csukol szivek, amelyek sohasem nyíl
nak meg, még akkor sem. amikor édes 
magyar véreinkról van szó 1 ••• Gyűjtó
ink fáradhatatlan buzgalommal veszik 
ki részüket minden egyes ilyen irányú 
mozgalomból. Ok is katonák, akik őrt 
állanak a Haza és Egyház szolgálatában. 
- Büszkék vagyunk rá. hogy az új
hatvani III. rend igy dolgozik. Igen 
nagy érdeme van ebben a szociális ér
zéssel átható rendi igazgatónak. P. Sza
lay Szaivátor házfőnök atyának, aki 
erősebb összefogásá\·al, az elöljáróság 
jó példájával mainal fokozottabb, a ne
héz idők szellemének megfelelií áldozat
készségre buzditja a rendieket. ·- Az 
eredmény a következő volt: készpenz 
3961 pen~ö. 86 filii,.. 8 drb. vaságy. 64 

t 
HALOTTAINK: 

FARKAS EDITII . 

drb. nagypárna, 15 drb. kis párna, 5 
paplan, J dunna, 4 pokróc, 6 szalma
zsák, 13 ing, 6 drb. alsónadrág, 144 drb. 
párnahuzat, 116 drb. törülköző, 33 drb. 
lepedő, 14 drb. paplanhuzat, 3 drb. 
ma tra c és toll. 

Hála telt szivvel adunk hálát a Min
denhatónak, hogy gyüjtesünk ilyen 
szép eredménnyel végződött. 

Szél! Mária titkár." 

A GY0NGY0SI FAJDALMAS SZUZ
ANYA BúCSúJAKA és kerületi terclá
rlus gyűlésre a nagy munkaldó és ün
neptorlódás ellent're ls igen szép szám
mal jöttek a buzgó hívek. Különösen 
szép processzióval jöttek a nagyrédelek, 
ecsédlek és a gyöngyöspüspöklek. Itt 
voltak a jászberénylek, jászladányiek, 
jászárokszállásiak. Jöttek Hatvanból, 
Galgahrvízröl és különösen a gyön
gyöskörnyéki falvakból. Külön meg kell 
emlékeznünk arról a két III. rendi test
vérröl, aki Jegmesszebbröl, a vissza
csatolt felvidékröl, Ipolyvarbóról jött 
el. Búcsúzáskor mondották: .. E n n y i 
szé-pet még nem láttunk. és 
ennyi lelkiélményben még 
sohasem volt részük. Az lisz! 
b ú c s ú r a m á r n e m k e t t e n, h a
n e m t l z e n k e t t e n j ö v ü n k." E•y 

FELVtTEL 
u S:íi.: Máriáról nevezett Ferences 

Rendtartományba. 

A Szű:: Máriáról ne1•ezett ferences 
rendtartomány konkurzust . hirdet. 
Aki ferences szerzetespap óhajt len
ni, kiildje folyamodt•ányát (mellé
kelt·e: a keresztlerelet, születési 
a.n11akönyvi kivonatol, iskolai és or
t•osi bizonyí!Pányt, a szülők bele
egyezö nyilatkozatát. hogy fiúktól, 
mint szf'Tzetestiil, semmiféle anyagi 
támogattist nem t•árnak) legkésöbb 
j ü l i us I - i g e eimre: Szent Fe
renc-rendi Tartományfönökség, Bu
dapest. IV., Ferenciek-tere 8. sz. 

Folyamodhatnak érettségizettek, 
ragy oly ifjak. kik legalább a gim
ncizium negyedik osztályát jó ..,-ed
ménnyel t·ége::ték; felsöbb osztályúak 
l'lönyben rés.:csú.lnek. A szerzetesi 
próbaét· dteltérel a nemére~tségizet
tek, mint ferences papnövendékek 
l'égzik n hiány:U gimnáziumi osztá
ll/Okat. 
· A Fernu·- rend fiikép lelkipásztor

l..odással, tanítással. bel- és külföldi 
missoiós tet·ékenysé~gel foglalkozik, 
s tenes:t1 S.:("'Tlt Ferencnek immár 
-;uo t!1·es. de c>riJkké ifjú és dE"T1ís 
s:í'ill'mt>t. 

patai nénike mondotla: " E c és z a 
me n n y o r sz á g b a n é r e z tük ma
gunkat". 

A GYONGYOSI FAJDALMAS SZUZ
ANYA 'úJ KEGYOLTAKARA ADA
KOZTAK: Turai hivek 147.-, Zsám
boki hivek 103.-. Egerbaktai hivek 
22.-, Bussai és felsőszellől hivek 65.20, 
Egy katona gyüjtése 20.-, Dr. Porgesz 
Elemér 50.-, özv. K. V.-né, Jászbe
rény 3.-, N. N. Jászberény 3.-, Szent 
Ferenc III. Rendje, Zagyvaszántó 16.-, 
Szent Ferenc III. Rendje, Jánoshalma 
22.20. Ipolyveczei hivek 46.-, B. A.-né, 
Beszterce 2.-, D. M. Kaposvár 2.-, N. 
N. Szolnok 9.-, Szent Ferenc III. 
Rendje, Alattyán 11.-, Szent Ferenc 
III. Rendje, Keresztespüspöki 13.80, F. 
M. Szépviz 3.-, Dr. K. M .. Kalocsa 5.-. 
N. N. Jászjakóhalma 5.-, H. A. Bp. 3.-. 
Cs. 1.-né, Tápiógyörgye 5.- P. 

Szent 1-'erenc szellemében apostolkod
nak testvéreink a ferences sajtó terJm•
tése terén. Megható buzgalommal vál
lalják mlnden read! községben és ••· 
mos Intézményben kiadványaink ter
Jesztését. Isten áldJa és jutalmaasa mln • 
den szavukat és mlnden lépésüket! 

Arpádházl Szent Marl'it imafüzete 
megjelent. Azt szeretnók, ha minden 
magyar leány kezébe adhatnők ezf!kf!l 
a sorckat, s megtanithatnók öket Szent 
Margit életmúvészetének titkára. Mély 
tisztelettel kérjük a leánynevelő intéze
tek vezetőit és nevelőit, legyenek se
gítségünkre ebben a szent ügyben. A 
lehető legolcsóbban és legízlésesebben 
kiállitott kultuszfüzetünk missziót tel
jesit leányifjúságunk nevelésében! 

Jf:ZUS SZENTSf:GES SZIV~Nii:K 
kultuszfüzetét la sajtó alá rendestGk. 
Forl'alomba annban csak e~~:y hónap 
mulva hozhal,juk. 

Többeknek. A eimváltozást mindig 
előre jelezzük. 

St. Anna, V. Juliska és F. Vilma ket 
szegénysorsú csalad részére megrendel
te a Magyar Barátot. Szent Antal ál
dása szálljon rájuk! 

K. B. Bp., A csongrádi ferencesek 
valóban súlyos anyagi gondokkal küz
denek. Templomuk üj orgonájára hála
\'al fogadnak el alamizsnát 1 

LELKI SZOVETSf:GET 

..t Stoc-Iúlls ~tisszit-Jt{tr.;.,;uJat alapítú.J;l 
György György, Kemence 

Kopnik Ferencnfo, Pi~rs 
Raffay Pi'ter, Salg6tarján 
:Wolnár János. Mezüki>vesd 

kötunk kedves elöfizetötestvéreinkkel. Imádkozni aka
runk értük, hogy tanitásunk fogjon a lelkünkön. Imád
kozni akarunk lelki és testi javukért Testvériségbe 
<~karjuk fonni olvasótáborunkat: egymAs.\rt imádkozó 
és áldozó lelki közösségbe! Ennek a testv<'-riségnek el
ml-lyitese céljáb61 minden hónapban egy szentmisét 
rnondatunk elöfizetóinkért és hozzátartozóikért. Az Or 
.l•·1.u' áldozatának a végtelen kegyelmébői egyformán 
ri-szesedünk mindannylan. Hisszük, hogy ez a lelki 
.... zövet:-.ég szorosabbra füzi kapcsolatunkat s mérhetet-

Syugodjanak békl'ben! 
Azohl-rt az elhúnyt elöflzetölnkért, akiknek elköltöz~
'éröl értesülünk. !'gy-egy azenlmlst't mondatunk. Ezen
kívül mlnden hónapban egy szentmlaét mondatunk 
összf's elhúnyt elöflzetölnkért és elöflzetölnk elbúnyt 

hozzálartozólért! 

Kapisztrán-Nyomda, Vác 

ll'n vigasztalásban részesit édes mindannyiunkat 1 

Felellis múvezetó: Farkass Károl) 
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