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ccMAGYAR BARÁT~~ 
előfizetési ára t'l!ész évre 3·60 P., félévrt' HJO P., t'l!)"t'S szám ára 30 fillér. 

Csekkszám : 51.581. 
A kéziratokat mindt>n hó l-ig küldjük a szt>rkeszt6ségbe. 

Kéziratokat nt'm íírzünk me:r s csak portó mt>Uékelé~e esetében küldünk vissza. 

Lewlekre esak válaszbi'·lyt>l! ellt>néhcn Yálaszolunk. 

Szerke,ozt<l•é:,: í·s kiadóhiYatal : (;~·(in~')·ös, Ft•reneest>k. Postafiók 103. Tdcfon: 179. 

Felvétel a Ferencrendbel 

A Ferencrend lelkipáalorkodúsal, M 
üjúság nevelésével, bel- és ktilföldl 
llll&szlóval toglalkozik. Aki a Ferencrend 
kötelékében papként akar latennek szol
gálnl, érettségi, lll. a VID. l(lmná
zlnmnak félévi bizonyíhányával jelent
kezzék: Fót. Ferences Tartományfóniik
séc, Bp. Il., Ma.rgit-körút 23. eim alatt. 
Feh·ételnél e l ó n y b e n részesülnek 
...,..k, akik legkésObb május 31-11' .Je-

lentkeznek. 

A Rend tórténetét, belso életét, jelleg
tetes vonáa.alt nagyszerú összefoglalás
ban adja ez a füzet. Rövidségében ls 
köteteket p61ol. Mlnden III. rendinek, 
ferenceseket tlsztelónek, barátnak készü
Ul Ifjúnak fiiltéUen meg kell szereznie. 
Kétszinü nyomás, 26 Márion díszítOraJz 
ellenére ls ára csak negynn (40) fillér. 

Keresd fel a Magyar Barát könyvnapi sátrát 
jlÍnius 1-3-ig! Hozd magaddal ismeróseidel, és lájé

kozlasd irodalmunk értékeiről ! 

A ferences irodalom könyvnapi köteleiről külön röp

iratunk tájékoztat. 

Kérd mindenütl a Gyönuyösi Ferences Könyvekel (2 

kötel), A lelkiélet ferences meslereil (6 kötel), a Ma

gyar Barát kultuszfr.izeleil (8 iüzel), t1 Ferences Misz

szálét, Az én igám c. keresztúli ájlalosságol, Érdekel 

a Ferencrend? c. ismerletöfüzelünket. 



MAGYA 
oFEREN.CES 

XXII. i•vfnh·am. :i. sz;irn. 1!1·1:!. má.ius l,';. 

1\lt•lrdt•lt•nik mindt'n hl• 1:;-t·n. 

A világ szt'me a Vatikán ft'.iedt•lmi·n (•siing l"Z("kbt'n a 
napokban. XII. Piusz pápa áldozút•sütiirtiikün iinnt'l)('llt• 
püspiikki•szenteli•si•nek huszonötödik fordulioját. :'llagáhan 
\'~Vr nem nagy l"srntl•ny. J)(· ürömmel ragadja mt.·g mindt•nki. 
Ürül, hogy alkalma \'an megünnepelni Szent l'i•ter utódját. 
kHiönös tiszteleli•nl'k, szeretetl·nt'k l·s g~:erml'ki ragaszkodá
sának adhat kifejt•zl·st dit·sösi·gesen uraikodú Pápánk szt•
méh·l", l'gi-szen kivl•teles t•gyi•nisioge iránt. Felo-'verek zaja 

-; Föld minden táján. l"Zrek i•s ez
rek halálhörg(•se. milliók n~·o

mora hallik az ••g(•sz fiildteki·n. 
Erre a jubileumra mi·gis fell'i~~·t·l 

mindenki. A gyiilölet i·s a szt•n
ved<'s mt'lyi·böl emeli h•l to•kin
tett•t, hogy me~pih•·njen XII. 
l,iusz bl•kl•s art·án. szt"ntSt'•gt•o,; t•·
kintl•lyl•n l•s t"szmt'·n~·i alakján. 

A bi•ke t>ápája ö. :'\!in
den buzdítása, mindt•n írása, tnin
d<•n imádsága a bi·ki•t hirdeti. lla
talmas diplomát'iai eröft•szih·st•i 
aznn fáradoznak, hogy eg~:h('kul

•·solják az .. llenl'elek jobbját. s a 
milliíok áldozata s i·lete ni•lkiil le
rt>mtsl•k mt"g az igaz: ... gos bi·ki·t. 

:'llost, amikor szinte k<•tti·szakadt 
az t•mhrrisl·g. XII. Piusz alak.hira 
mind a kl•t t&i.bor t"KYforma tiszh·
lt"tlt•l nl·z. Tiílt• \'árJa a segítsi•gd. 
a küz\'t•títi•st. S ha vonakodnak is 
mt•gtt•nni. szt•ntiil nu•g \'annak gyü. 
úídvt• mind a kl·t oldalon, hog~· 

t'KYt•diil a pápa szívf' ol\'aszthatná 
iisszt> újra az t"mlwrisl•gt•t s nl•mít
halná •·l a ft·~·~·,·•·n·kt'!. A SZ<·nt
atya hatalmas imahad.i&i.ratot irulit 
a krrt•sztl·n~·t•k milliúibúl a h;.í.
horú. ot t't>~~·,·rn•k hada t•llt•n. 

Rt•ndíilt•tlrni.il hisz abban. hu..:~ 

t'IO.'t·di.il az ima t•rt•.it• mt•nti mt•g l'Zt a \'iL.ll!ut a telil':-. 7iillc·o,;
tül l·s sz('rt•tt•tlt·n:o.t•J.:tül. .\z ima c•rt·.ic·húl pirkad nw~.:, a ht·kc· 
napj&i.nak hajnala. s ar.1:-.1.tja .lhl<i,a,·al :-.1t'll\"t•tln •·mhc·•·t.tr...,ain

kat! 

Felelős :<i~jó és !zerkesztö: 

P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

az t:g~·hú h•je a pápa. Vállára nehezedik Krisztus keresztj .. 
t'•s Krisllus J{ond.ia. A lelkek üdvözítésében ö az első apostol. 
s ö szt•r\'C'Zi. irányítja az evangt•lium győzelméért küzdö egy
hazai. a J>at>ságot i·s a hiveket a pokol kapui ellen. Atyai 
h•rh••k, atyai ~ondok! A kereszténység egyiittérez atyjával, s 
munkájában hüsl·gí•vel, szeretetével. imájával támogatja. 
Szer~ssiik a t>ápát. mint az atyát szokás. Beszéljünk, írjunk, 
gondolkozzunk rúla oly gyengéden és kegyelettel, mintha 

édesatyánkról lenne szó. Tisztel
jük oly áhitattal, nézzünk rá oly 
~sodálattal, mint az atyákra szok
tak gyermekei. Érezzük, hogy kö
zünk van a pápához, hogy a szÍVt" 
a mi szivünk, l-irte a mi életünk! 
llozzunk áldozatot a pápáért! A 
pápa a krisztusi örökség egyik 
legsz~bb i·kköve. A pápaság esz
md .. biliink egyik sarkalatos h'
tele. Oly ti·tel. amelyért vt'rtanúk 
haltak meg. Szent Péter trónja 
\'(•rtöl ázott földön áll. Ezt a ka
tolikus hitet is ünnepeljük a pápa 
at~·aságában, s halálra kesz hü
si·ggel valljuk öt atyánknak, Szent 
l'<•h•r utódjának, a krisztusi tan 
ílrl'n('k, az Egyház frjének, az 
t·~~·ediil megrendithtPtelen köszik
tinak! 

A mag~·arok barátja 
XII. Piusz pápa! SzenvPdésünk
lwn szerett>U meg bennünket. 
ltt·szvl·ttt•l nl·ztt• ml'galázottságun
kat. s boldogan ünnepelte erő~ö
di•siinket. Itt járt köztiink, látott 
lwnniinket. beszélte nyelvünkPt. 
halotta i•nekiinket, ~sodálta nem
zrti l•s \'allási erényeinket. Pápa
sjga óta st•m gyengült ez a szf're
trtt• irántunk. ~la is magyarul kö

"':~iinti '' nUl!~·oll' zarándokokat. politikusokat. diplomatákat. 
S~t·nt ....,t,·;\n kirollyunkat kiilüniisen tiszteli, s nf'mzeti gt·
niu...,llmk ldlnbbanásának tartja a :\lária-ország \'allási l·s 
.i4•~i nw~o:fogalmazástinak l)tiratlan szabatossáttál és mt-b·st·-

A ke r l" !'l z t i· n~- s t• g a t~- j a ó! ;\l ('mtwrisc·g lt•:_:na- L:. d. :\lu:-. t IJt•di~ !'tlÍ\'l' ii.1o·c.·nrk h•kinti Boldog l\largit szenttl·-

"oobh s lt"gszt•ntt•hh ('!o~al;.í.d.iolnak az at~·ia. Szl'rt·tdl'hol 1wm 
marad ki sf'nki st~tn, M' Jlll~.in.\·. st• kt·n•:-.zh·n~·. nli·gi..., t•bu
surban a mit•nk, katnliku!o~okl•. Krisztus ('runk akarat.:hul 

.t \·.tta:-.oit. :-. mindt•nt c.·lkH\'rt. hog~· l'Zt az t•kkövet ö rakhassa 
a ma~-:~·ar Szt•nt Korun&i.ra: 

Szt•nt 1-'t•rt'lll' fiai t's h•oinyai külön ragaszkodással nt>z-
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11ek a nagy te r c lá r l u s p á p á r a, s benne látják Szent 
Fereae eszméinek le1kivilóbb képviselöjét és őrét. 

Most egy sziv, e1Y lélek mlnden keresztény. A Ma1yar 

Barát olvasótábora ls beleolvad a kereszténység szívébe, s 
énekli bele az emberiség kórusába: Tartsd meg, lsten, szent-
atyáakat, Krlsztusnak helytartóját! - l -

Az ismeretlen Lélek. 
_P. Kollár Kázmér, O. F. M. 

Egykor Szent Pál az athéni Areopagosz kö~epéröl 
beszélt az athénieknek arról a: ismeretlen lstenrol, ak1-
11ek oltárt ép1tettek es akit tiszteltek, noha nem ismerték. 
Szinte ugyanigy áll elénk a pünkösdi liturgia, és beszél 
arról a L.elekról, aki állandóan érezteti jelentétét ve
liink, és mégis megmarad titokzatos ismeretlennek. . 

Különös, hogy mennyire számonta;tjuk a mennye1 
Atya jóságát, a l'iú áldozatos szeretetet, de a Szeretet 
Letkét megis oly ket'éssé ismerjük. Nincs nap, hogy 
Imádságainkban, - ha máskép nem, keresztveres alkal
mával -, meg ne emlékeznénk róla, mégis oly titokza
ros ismeretlen, akivel 11aponkint találkozunk, akinek ke
zébe mindúntalan belekapaszkodunk, akit szükségszeriien 
mellettü11k álló hatalmasságnak tapasztalunk, de még
sem ismerünk. Ha az egyházi év jolyamán a pü11kösdi 
Ht111ep eszünkbe nem juttat11á, sokszor egészen meg is 
;elecl.keznénk róla. 

Hiszek a Szentlelekben, az Úrball és t:levenítöben, 
ki az Atyától és a Fiútól származik, ki az Atyával és 
.fn!val együtt imádtatik, es dicsöittetik, ki szálott a 
Próféták által, - mondja róla a mise krédója. A Szent
lélek az Atyától és Fiútól, nem lett, sem teremtetett, nem 
született, hanem származik, - magyarázza róla S:e11t 
Athanáz hitvallása. Harmadik istem személy, valósagas 
lsten az Atyáral és Fiúval együtt, - tanítja róla a ka
tekizmus. Az Atyának és Fiúnak egymáshoz t·aló Szere
tete. Emlitik az ószövetségi iratok, hivatkazak rá Gáb
riel arkangyal, megnyilatkozik Jé:us keresztelésénél, 
szineváltozásánál, meg1géri Krisztus, hogy maga helyett 
etküld1 vigasztaloul, tanítóul, de csak a pünkösdi lélek
kiáradásban válik valóban ismeretessé. 

Mikor pedig elérkezett a pünkösd 11apja,- írja rólu 
a pünkösdi Szentlecke, - mindannyian együtt valának 
agyanazon a helyen, és hirtelenül za; támada az égből, 
utyan mint hens szélvész zúgá$a, s betölté az egész há
~at, ahol ültek. Majd pedig széloszló nyelvek Jelentek 
meg nekik, olyanok, mmt a tüz, s leereszkedék mind
<'gy•kükre. Ekkor mindnyájan betelének Szentlélekkel, 
s beszélni kezdtek különfele nyelveken, annkép a Szent
lélek adta nekik, hogy száljanak ... (Ap. Csel. 2, 1-4.). 

Az ötvenedik nap ajándéka az ótörvényben az Isten
llel kötött szot•etseg volt. Az újtörrényben a Szeretet 
Lelke jön, hogy az új szövetséget irányítsa. Ezt a napot 
Látta már jóelóre Joel próféta jövendölésében: ... kiön
töm lelkemet minden emberre, és prófétálni fognak fiai
tok és leányaitok; álmokat álmodnak véneitek és láto
másokat látnak ifjaitok (2, 28.). 

Az ótön·ényben kötött szüvetseg csodákkal nuiködő 
népet létesített: lsten népét, akinek lsten nlindenben 
kedt·ére jár. Világító felhaben t·ezeti, csodálatosan győz 
cizen, városon, népen, s amig a nép megtartja a szövet
séget, az Isten is megtartja jóindulatában sértetlenül. Az 
ÚJ szövetség még csodálatosabb eseményeket hoz. Nem 
egyetlen tüzes felhőoszlop vezet egész népet, hanem 
mindegyik feje fölött jelentkezik a tüzláng és mindnyá
jan betelnek Szentlélekkel és kúlönbözö nyelveken be
szélnek, magasztalják az Istent, és csodásnál csodálato
sabb dolgokat visznek végbe. 

A búcsúzó Mester igérte: A Szentlélek, kit az Atya 
az én nevemben küld, az majd megtanit titek~t minden
re ... amit mondottam nektek (Ján. 14, 26.). S a Lélek
kiáradás nyomában az addig gyára és tanulatlan Péter 
apostol kiáll a tömeg elé, és bátran hirdeti a megfeszí
tett Krisztust, hogy aznap háromezer lélek megkeresztel
kedett. S a Szentlélek tovább tanit az Egyházban és a 
lelkekben. 

Az élet tele kísértésekkel. A Sze n !lélek ereje kell 
ellenük: Kísértetekben el ne hagyj, - Szívúnkbe bé-
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kességet adj, - Légy utainkban fővezér, - Ne érje né
pedet veszély. De ha a kegyelem erősítése mellett is el
esik a gyenge ember, akkor a Szentlélek jön tisztítani. 
A föltámadt Krisztus első szava: Vegyétek a Szentlelket, 
akiknek megbocsátjátok biineiket, megbocsáttatnak nekik 
(Ján. 20. 23.). 

Krisztus visszatért a mennyei Atyához, hogy át
vegye örök dicsőségét, de nem akart a krisztustalanság 
sötét árvaságában hagyni. És kémi fogom az Atyát, -
mondja- és más Vigasztalót ad nektek ... (Ján. 14, 16.). 

Honnét a csodajelek, a nyelvek? A Szentlélek kiára
dúsai. Egyiknek bölcsesség, másiknak tudomány; ennek 
Int, annak gyógyítások adománya; egynek csodatevő ha
talom, másikuak prófétálás; ismét másoknak írások, be
szédek értelmezése, nyelvek adománya. Mindezeket pe
dig egy és ugyanaz u Lélek míit>eli, kinek-kinek úgy 
adt·áu részt, ahogy akarja (l. Kor. 12, B-11.). 

Mily sokszor találkozunk mi is ezzel a Lélekkel, és 
úgy jártunk vele, mint Krisztussal az emmauszi tanitt>á
nyok: nem ismertük meg öt. 

A keresztségben a pap a sátánt kiparancsolta a lé
lekből: Távozz tőle, tisztátalan lélek, és adj helyet a Vi
f]asztaló Szeutlélekuek. S a fejünkre csorduló vízben 
ujjászületii11k t·ioböl és S:entlélekböl, lelkiiuk pedig a 
S:entlélek temploma lett. 

Bérmálásban a bérmuló püspök hívta le ránk u 
Szentlelket: A Szentlélek szálljon le rátok, és a Magas
ságbelinek ereje oltalmazzon meg beuneteket a vétkek
Iül. S a Szeutiélek hétszeres kegyelmi ajándékuval keut 
fel a: lsten harcosaivá. 

1lz Oltáriszentségben az ajándékba kapott égi ke
uyér mellé, a Szentlélek a kegyelem egész uradatával 
jón. 

A bíiubánat szentségében a Szentlélektöl nyerjiik el 
bíiueiuk bocsánatát, az utolsó kenet szentségében öt kér
jük, hogy gyógyítsa meg a beteg szenvedéseit és búneit 
kegyelméeel, a házasság szentségében a Szentlelket hívju 
segítségül az Egyház, hogy a keresztény jegyesek életük
kel utánozhassák a Krisztus és az Egyház között fennálló 
bensőséges egyesülést. S az Egyházirend szentsége nem 
a Szentlélek kegyelemáradatállak állit csatornákat, kik cr 
Lelket, az istenfiúság életét küzvctitsék. 

A kegyelem erejével mennyit miiködik ben1tünk ez a 
pünkösdi Lélek, hogy a veszendőbe indult Krisztus-arcot 
kialakítsa. Hogy napról-napra hasoulóbbak legyünk ah
hoz az istengyermeki archoz, melyet a Teremtő egykor 
saját képére és hasonlatosságára alkot•·a állított a terem
tés koronájaként minden teremtméuy élére. Mi az em
ber, hogy megemlékezel róla, és mi az emberfia, hof]y 
meglátogatod? Kevéssé tetted üt kisebbé az angyalokuál, 
dicsöséggel és tisztelettel koronáztad meg, és kezed mii
t·ei fölé állítottad, kiált fel a zsoltáros (ll. zsolt). S ha ez 
az ember méltóságáról néha megfeledkezik, már is erii
sebben dolgozik benne a kegyelem. 

De mit kapott a pünkösdi Lélek, a mi állaudó hiisé
ges szövetségesünk mindezekért? Szinte teljes feledés!? 

A lelek az, ami éltet, a test uem has:uál semmit (Já u. 
ü, 64.). Ne feledjük, hogy csak auuyit ériiuk, ameuuyi 
!Jeuuiiuk a Lélek kiáradása. 

A piiukösdi Lélek ne csak púnkösd napjaiban jus
"'" es:i111kbe. A pünkösdi Ülllle]H enek szavai: Ihleted ha 
fényl 11em ad, - Emberszívben ellohad, - Mindeu erü, 
minden ép. - Most meg ami s:ennyezett, - Asszliságra 
hints vizel, - Orvosold a sebhelye!. -Simogasd a dara
bost, - Fölmelengesd a fagyost, - Útra vidd ki té•·e
lyeg. - Add, vegyék el híveid, - Kik hitiik beléd retik, 
- Hétszeres kegyelmedet. - Ez legyen mindennapo.• 
tmádságunk ... ! 



P~BE~UES 
P. Schrotty Pál, O. F. M. tartományfőnök. 

A Naptestvér éneke után, amelynek fordítása győrme
gyel magyar népdallamra ki·szült, forditsuk figyelmünket a 
köztopkori ferences költészetre, amelyet a Szcnt szelleme ter
mékenyített meg. 

A Szent társai és követői, mint lsten dalosalhoz illik. 
jártak-keltek, prédikáltak és énekeltek. tnekük felcsendlill 
llmbria határain túl ls és velük i·nekelt a nép is, Isten 
dalosalval: glullari di Dio. Az olasz vallásos költészet pedig 
esodálatosan kivirágzott. 

Ebben a gazdag költészetben i·s lsten dalosainak népes 
csoportjában tekintetünk egy kimagasló alakra esik, a Doctor 
Seraphicus-ra, az összes misztikusok fejedelmére (XIII. LeO. 
.zerlnt) Szent Bonaventúrára (1221-1274). Nevét a legenda 
szerint onnan kapta, hogy Szent 1'erenc súlyos betegst'géből 
&yógyitotta ki négy <·•·es korában és buona ventura-t, jó jiivőt 
jósolt neki. 

A párisi egyetem tanára, 36 éves korában a Relld gene
rális főnöke. Prózai müvei is a szivhez szólnak, rajtuk meleg 
bensőség árad szét (Cf. A lelkiélet ferences mcsterei c. soro
zatot: Breviloquium, Itinerárium, Incendium amoris stb.). 

A dec .. m opuscula egyes részei szinte költemcuyck pró
zában, pl. a Lignum Vitae, i·s ni·mileg a Soliloquium. 

A Lignum Vitae-ben annyira elragadja a szent Kereszt
nek, a Krisztus Vérével öntözött delfának szemlélete, hog~· 
hódolattal i·s könnyek közült zengi a keresztnek titkait wr
st-ben is. 

O a "Stabat !\later" szerzöje is. 
Ez a szerelettől megáradt sziv. látvan a kereszt tövi•bcn 

álló Fájdalmas Anyát, meg akarja osztani nie könn~·•·it t's 
részt akar venni bánatában is. 

l\lost kövessiik lélekben a szt•rifi Doktort Ji·wshoz, a Uo
•·sánat Kúlfe.jéhez és a Kert•szt alatt álló Szüzanyához. 

Szelíd és nemes egyénist"gü költő jeh•nik meg harmatlik
nak a ferences költészetben: l't•t·ham János (1210--1293). Ki
váló teológus t's filozófus; Oxl'ortlban, Párizsban tanul, Ang
liában provineiális, majd canterbury i•rsck. 

Mintája a tanult költőnek, aki a hit titkait Philomena 
tnystka "· költemt·nysorozatclban, a kanoni-ima-hórák szt·· 
rint. majd másik két költeményi•ben a Szentháromság tit
kát <·s az Oltáriszentséget (tlő Ostya) <·nekli meg. 

Amde, ezeket olvasva. szinte elámulunk végtelenűl finom 
t·rzelmein és azon, hogy hogyan lesz a tudósból ihletelt költő. 
amint a szent titkokba belemélyed. 

A "Fülemüle" édes szavába öltözteti i•rzelmeit, a kisma
darat választja követének, mert dala rejtelmesen eg~·ezik 
Krisztus törvt•nyével (a teremtés éneke, a megtestesülí•s í·nt•
ke, a számkh·eh•s l·neke, vértanuság, megdicsöülés í-n~ke). 

De nem kevésbbé csodáljuk kt'peinek, hasonlatainak űtlt·. 
természetes színd, a hajnali óra szt'pst'gét, a drága Kisdt•d 
tlít-st'retrt, akit szereine ölben csitítga tol, kacsó it, csöpp hi· 
bait csókolni, dajkálgatni. (.'supa szeml<·letes kép a szam
kiveti·s es a v<·rtanuság <'neke is. Pl.: "Oitlalsebcd odvába k~ll 
h•szkemet raknom s ott leht'lve bucsuzú lelkt•met kiadnom". 
- l'Sattogja a madárka. 

Valóban t·sodát mÜ\'clt ebben a rt'gi kölltibt'n a h•rt•nt·t's 
stt•llem! Szinte a rt.·naissance-kor 2azdag kí•p:lf•lett• t•s tt•rmí·
szrtszemlrlete borul •·irágba nála! 

E finom lt'helletszerü mü költője után egy külünüscn <·r
dekes eg)·éniség lép elénk, aki Szent .. t•rent· misztit·izJnusát 
nyers öszinteséggel, az Alapító su•llemí·t. szelídst··gí't. önmt'K
Vt'lő aszkézissPI párositotta: Jat·opont' da Todi. (1230 130!i). 

tiete valóságos regi·n~·. süt dráma. Jogi pályáját. a jó
módot, a zajos, világias t·lt•tt•t t'st•rdi h•l az önmegtagadás!oo.al. 
bünbánattal, szerénysí•ggel. Tragikus esemt·n~· okozta t•zt a 
lortlulatot. Szórakozni vitte il'.iu. sz•'P l't•lpst•lll'l. hadd t·h·ezzt' 
ti is az <•lelet. A színházi l>atlsor bt•szakadt s az asszony l-lct
tt'lenül hevert a romok közült. Jac:oponc odarohan, l•leszh•ni 
próbálja, s a pompás ruhák alatt nzt•klőiint talál l't•h•st•gt'n. 
Jo:ttól kt•zd\'t' ö is nzeklii t•h·t~t kezd: \'t'ZI'klü lt'.z: t•nki~ 
l'utóbolontlki•nt hányódik, majd baratnak me~~-. 

Jo:z a megrendiilt•s t•s lelki háborgás külh·szt·lt·bt•n is ml'g
nyilvánul. 1\lajd lág~·an. szehdt'n zeng a Kisdt•d .Jc•zusrúl t•!oo. 

a Szüzan~,.áról, majd maró szatírába t•sap át. amikor az t·m
h.·ri bűnöket. hiUsoigot. g~·arlóságukat ostoruz1a. 

Kiilh•szt'h'bt'n nirws !'l.t•mmi kt'rt•st•ltst··g, sót !oo.Zinh• dara
hu:--. n~·ersessí•tcrt". szúkimundU t'fCYSZt•rtíst~grr tiirt•kszik. .-\1. 
an~·ai iirömökröl. a l't'lr~piilö lt-lt'kröl. amt·b·. minte~s ki
"'yulva, kiröppt-n tinma2"áb01, szinlt• llt'l)it•s künn~·l"dst·g~t·l 
t'lll'kel. (.'supa üdt>st~g ,~!\ frisst•sÍ'R az ürütnröl Zt"llfitÜ i•tu•kt•. 
:\lajd józan <·letbökst•St•Kt't. gyakorlati t•l\·t·ket. r.'gi kiizmnn
dáhokat elt'venít nlt'g aprú, \'t•rs('s .. szt'nlt"nl'iákban", anw
l~·,.k .. :\lotti dl Jacopone" ni·\·en \'oltak nl·pszeriit•k t:J>iK · 

rammszerü tömörséggel fejezi kl pl. a világi blúóg mulan
tlóságát: 

Lo fior la mane é nato 
La sera il véi seccato. 

Túlzott aszkéta hajlama, amelyet igen jól meaérthetünk 
élete tragédiájából, néha szinte elragadja, és merész, fanati
kus kitörésekre készteti. Ez a rendkívüli változatosság és 
l ri ss megjelenítő készség hol a népköltészetre, boi a mai, mo
tlern költészet plllanatl'elvételeit juttatja eszünkbe és sokban 
ellentétes Pecharn gyöngéd hárfa és madárdalaival. 

!\l ost pedig a mag~ ar ferencesekhez kopogtatunk be, akik 
'"'l:.YSzcrü munkát vt·geztek hazánkban, a magyar müvelő
désben is küldetést teljesítettek. Vásárhelyi András bazáok
liáról szólunk itt, aki bár II. Ulászló idejében írta szépséges 
.\lária-enekét (1508-ban), mégis a középkor szellemi termékel 
közölt szoktuk említeni, mert viláros példája a középkori 
IJuzgóságnak, a ferences lelkesedésnek, és a vallásos és baza
lias •'rzés összeolvadásának, ami különösen jellemzi a ma
~yar lírát ebben az időben. 

Antirás barát a pesti kolostorban lakott, a mai Kossuth 
Lajos utcában, akkor Szent Péter utcájában. Halálát 1526-
vagy 1533-ban lelte, némelyek szerint a mobácsi csatában, 
mások szerint Várpalotán, amikor a török segédcsapatok a 
várat bevették és őt két társváal megölték. Mindenképpen az 
akkori viharos idők áldozata lett ez az igénytelen, buzgó szer
zetes, aki szinte gyermeki bizalommal szólítja meg az "An
gyalok nagyságos Asszonyát", akire óhajtva néznek az öz
vt•gyek, árvák, bűnösök, aki dajkája az úrnak, tüköre az 
asszonyoknak, g~·őzelme a férfiaknak, tanácsadója a kirá
lyoknak és mrgoltalmaztija az trnak. 

Cantilénája 72 sorból áll; a Peer- és a Tewrewk-kódex 
orizte meg és századokon át kedvelt éneke volt a híveknek. 
l'igyelemreméltó n~·elvének szepsége is. 

Az előadolt költemények beszeltek, szívünkböz szóltak. 
.\legéreztettek a ferences szellemet, a ferences ihletet, amint 
a szeretet lángja boldog, újjongó kiáltozásra keszteti "Phllo
menát", Isten dalosait. 

Korántsem mondhatjuk, hogy teljes képet adtunk. Hiszen 
meg sem emlékeztünk a fran<iskánus szellemtől megérintett 
Xlll--XIV. századbeli költőkről. ts nem beszeltünk a ,.Divi
ua (.'ommedia"-ban felragyogó nyelvről t's szellemről, amely
oll'k egyik forrását Asszisziben kell keresnünk. 

Ki tudna ennyi szi•pséget <'!:Y rövid előadás keretebe szo
ritani'? 

Csak izelítü volt ez. hogy neszeljünk fel arra a csodála
t .. ,hangú .. Philomenára", halll{assuk, hallgassuk elmt'lyedő. 
li~~·t'lő h'lekkl'l szavát i·s nie t"I:YÜtt hirdessük a Tert'mtő 
d h·sösi·gí•t. 

··~!'ozt~ ~~~~~~~ : t\ lllBM)"&r ró ua hútlolala. 
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Isten gyermekei szabadok. 
Jean (;rou- Szabó IJrunt). 

r· ~ 

* • 
• • 

llumnu•l: \z fr !'iZOI;!oílújat 

Az l~tengyern1L·i..::~L·g0en elu k ~c;, .ti. l 
~karja. amlt <.11. bten akar, b ;.tz: te:-.1..1, 
an1u·e <.tz bten ut inditja; Igy On;.;..::elill.;, 
attól, hogy a :-1.abad:<1gát rosszra hd:-1.

n;."dja l·s Igy amenny u e t öle 1 u gg, a tu
kéletes i~teni .szabacl:-<1gra jut. Az b
ten szabad~úga bizunvu.-. L·rtelctniJen a1. 
o\·c b, mn·el u 1nost~ rn;.ü· nern ;,t :-<l.Ji.tt 

belátása ~zennt. hanen1 <.tZ L-ten <tk<trd
tanak hatas;..~ alatt csclek:-zli·i.. Ih· 11111don 
az önkéntes 1neghúdulása alt;.i.l ~,t/. 1:-ten 
uralina alatt oly sz<..~böd . .JI11Jlyen egy 
teremtmény lehet. 

Ez a meghódolils valúban neh0z :\L 
teszi oly nehézzé? Ho"zrcl\·e~Jú hailan
dosil.gunk, gonosz szuka:-.;.i::lt\., bizonvu:
fuggetlenkedCsi szel1Pn1 l•s a kcvely;l'g. 
am1 :J.Z ungy'-llok jure:-:zL·t v:-- ;,z elsü em
bereket is buk~1sba \'itte. A: ('mbcrt m1 
J.igyel.m~:~eli arra, hugu (': nagy reher, 
f!S nu lu:1l)a ellcr~e:) Vajjon d/. l'rtehne 
vagy a lelkll:--Inerete? ... l'\en1 ezek ha
nem a megrutnlott terme~ze:e. buno:-:; 
szen\·eddyeJ. Az en1bcri értelem ó.lZ. i:-:
teni <:rtelemnek \'et ulcte, .sugara, t:s ez 
~uha:-;em p~naszkutilk amiatt, hogy nek1 
Ilyen fuggo n:;zonyban kell lennie; a 
lel""'meret arra a júra ösztükd min
ket. amit az Isten a szivunkbe vi·sett 
s eppen ezer! sohasem zúgolú<ilk eze,; 
alarenc!elts0g ellen. Ez az alitrendeltsi·g 
~z 6 első tür\'énye, s ezért ezt a \'l'I.L·r
tonalat. mely neki irányt mutat, soha
sem fogja kt.'ny:--zeritésnek ne\'ezni. Az 
olyan kényszentl·:-:. amely üd\·üsen kor
lútuz. fékez, fegyelmezetlen szem·edi·
lyeinket, ken::Jy:-.l·gunket és CinszL•rete
htnket megtüri. edes és könnyű iga t·r
telmünk 'lámcú·a, melyet a hit meg\'ilil
goSitott. De ez csak addig nehez. '""'k 
addig tart, amig a özenveddyeit legyőz
te, onszerete!et eltujtotta. ke\'élys(·gl"l 
megsemmJ.:·'ltette; csak uddig tart. amíg 
rosszra\'alo hajlamal a kii,·etkezetes gya
korlatok alt<d ugy átalakulnak, hogy a 

68 

júhoz ragaszkodik és a kegyelem szava 
erősebb lesz romlott természete pana~z
kodásánál. - Ez a boldog idő eljön, ha 
buonyos időn át erőt vesz önmagán és 
" kegyelem segítségével uralkodik ér~ 
Zt'kein, képzelőtehetségén és az elso 
rL"ndetlen indulatain, melyek akC~ratC~ 
l'iiPnére keletkeznek . 

l\l<t.id akkor érzi, hogy valúban füg
. ~ctlen rnindattól, ami nem lsten, l·s 
huldog meghatottsággal élvezi elZ lst~n 
~,·c·rmekeinek szabadságút. Akkor saj
:t.al;wzik a \"ilág nyomorult rab,;zolgáin, 
:-; boldogan örvendezik, hogy tneg~za
b.tdult rablimcaitól. Amig ö nyugodtan 
'"' úhiJ halad a biztos partt,m. azokat 
1L'ngernyi gonoszságaik hullátnai mint 
akaratnélküli bábukat to\•ább ragadja, 
a tomboló szC!vihar ide-oda dobálja, s 
núnden pillanatban azzal fenyegeti, 
l;ngy a n1élységbe sodorja üket ... Az 
lllilegyelmezö lélek mély nyugalmat él
., .::1. vúgyain uralkodik, maga rendezi 
l.''-- lekedeteit; anlit tesz, ugyanaz, tnint 
:·1:1~1 tenni akar. Hiú dics\·úg:o.·, kapzs~
"-<~;.!.. l'l"!L'ki gy únyörök nem hozzák ki
:--t rtl':-.be. emberi tekintet nern befoly.•
-olja. Az emberek elit<·lhetik, gunyol
J •• djak, gyalúzhatják, n1cgvethet1k, -Je 
1~1indez sen11ni hatással sincs reá; nirll·:· 
natalmn. n1elv őt az utjúból kitt.:·rithcl-
11L'. A \'iszont"agság, ~zen\·edés, mcgaláz
t~tt~ls, u külünböz(í keresztek üt tübbv 
nen1 ré1nítik. nem rettentik meg. O a 
\'il~1g. l·s annak eltCvelyedl·~ei. c~úbítú 
ingerei. rémképei füle emelkedett. 
Ha ez nern igazi szabadsúg. h~ü akkor 
rnibcn kercssunk szabnebúgat '! 

l\ll·g tübbct mondunk: Üllmcluúnll 
s:en1 /J('1! is s:abad. Kl·pzcletl'nek nem 
jútl•k:-.zcre: határozatlan. gyönge akarat
tal nem ingadozik ide-oda. Elhatúrozú
sai mellett erüs. rendith<'tetlen. biztus 
felfog~:->ú. alapel\'ei hatúrozattak. júl 
rendezett minden l.'Selekedetc. Az h:tL'n 
lelke. melyet hu:->égesen kci\·ct, az ün
magitban \'Últozl·kony tcremtrnl•nyt a 
\'Últuzhatatlansúgúba ültúzteti. l·s így 
rninden bebü har..: küziitt j:-; :'ziklaszi
i.J.rdan megúll. A tapa~ztalús igazoljn 
ezt: e né·lkul lehetetlen is erről iti-letet 
n1ondani. 1\lindazok. akik bt ennek tl·n\'
lL'g odaadt~tk magukat. süt azok i:-;. ak.ik 
ml'g csak kezdOk. bún1lllnak atna kü
!onb~l·gen. amilyenek most, l·~ amilye
nek \'L1ltak azclült. Ez olyan, mint ahogy 
.t nyugodt. tsendes tenger, mikor min
den csepp viz füliitt Uró.ilkodik. kulonbü
zik a \·adul tomboló tengertől. rnel:-o·(.'t 
a vihar fölkorbú(.'~olt. - Van-c \'alami. 
ami ~~z cmlx-rt .szabaddú tennl'. n1int az. 
hogy ünmagút uralja. l· . ..; mindcn indu
lat~tt ugy kormányozza. hug;-.· ez c:-:ak 
ru\·id időre kerülheti ki a figyelmt:·t·! 

Et.cnfclül \'an-e még \'aL.1mi. ~1ho\ ;t 
(_•ll·r az lsten gycrnwkeinek ~zabad:-;úg.:t'' 
Van. Ok az Istenrl' ra/ú td\H!tdtd ts 
s:nhadok. Ezzel a1.t akaron1 rnondan1. 
hogy az lsten búrmtkl·nt bún ion \·el uic 
ttkúr csapásokkal pn.Jbt.dja ki·. ak[tr \·i
ga;;ztalja, akár kot.elt•drk feh-.Juk. akúr 
ugy lút"ik. hogy elhag~·ja őkl·t. a ld-
1~uk llld!J('n i)k mi.ndqJ ll!l!lll1l(l::ok lllfl
raclnak. A lelkiélet \·~·dt(Jzú e:--l·ml·nYei 
lülütt ~llnak; lelkületuk ll'bnn(·t \"i•g.ig
.... zúnthatjúk ezek, ők mt·gts a lelJ-: uk ml·
l:-o·l·n l·dc:-- l:X•két l·lveznek. Az J. ... tenre 
\·;tlú tekintettel ük úg;-,· szabadok. hogy 
mmdcnben azt akarják. amit b ten akar. 
a nl·lkul. hogy erre \'agy arra h;tjl.:tdo/
n:mak. hogy a sajút iinzö i·rdekeikre te
kintettel vulnúnak. 

Előre beleegyeznek, elóre elfogadják 
azt, amit rájuk bocsút. Az ö választá
suk az Isten választúsával bizonyos te
kintetben egybeolvad és ünkényt, sziv
iirömest elfogadják, ami tőle származik. 

Még akkor is, ha keresztekkel van
nak megterhel\·e, ha keresztek súlya 
alatt összerogynak, ha a tengernyi szen
\'edés elnyeli, ha a sútán, az emberek, 
maga az Isten együttesen harcba száll
nak ellenük, ha minden külsö és belső 
tiunaszukat elvesztik, ök még mindíg 
hékessegesek és az Apostol sza\'ai sze
rint: az örömtől túláradoznak (2 Kor . 
4. 7.J: ez a helyzet annyira tetszik ne
kik, hogy azt semmiert el nem cs~rél
nék, s egyetlen li·pést scm tennenek. 
hog~· ezektől szabaduljanak. 

11!1 s:aba<lok, siit még s:abC1dC1l>bak a: 
lsten mwrrnckci. A füldön sernmi sem 
tiirténhet akaratuk ellcnl•re: ;-:;emmi 
utún sen1 kí\'ánkuz.hatnak, semmi miatt 
nem pana:-zkodnak, semmi sem hozza 
liket zn\·arba. ~emmi scm üzi el bl•kes
si•géikl't. Ezt az úllapotot ne csupún a 
\'ilúgfiainak hcl;-.·zetével. ~1zok örön1l'\'l'1. 
;tggúdúsú\·nl. 1cn·ez.getésl'\·e1. remegt•sl·
:-:;"1. reml·nykedl·sé\'el ha~onlít~uk ü~z
--t:<.~. hanern a szokúsbúl j;'m1bor lelkek 
Jt.>lkulctl·\·el i:-:. t•s azt ÚJg.iuk talúlni. 
<'ZPk az iin..;J.prtetük rniatt soha sinl.'se
llPk ip;é.lzi bl·ke,..;:-.t'·gbcn. Ug:--·anekkor ar
r;l n irH'P:!.!.'·lízüdl':o;rc jutunk. hog.'· ncn1 
!l'l1l't ul·.- ;'ddoz:lt. :unit tneg ne hoz
n;'mk. l';~lkhm~\' liYl'll magasztos lelki
:til;lptltbtl .ius.o..:t.mk. · 

VÁNDOR VAGYOK. 
Oriik eszmt•knl'k \"iharja tombol 
agyamon. s furrsa kábulat borong 
rajtam. :\lint az. ki uj vigalomrúl 
almodik; \·ag~·ok kamaszos bolond. 

llossz őrl' lettem \'olna a nöm·k. 
~o:~·ereksínisnak. CsúcsreJl t·stit·sra hág 
labam, s a kt'klö vilag-tetünl'k 
t•l.iist kiidt•bt•n labalok tovább. 

\"ándor vag~·ok. A prúf<·tasa.:nak 
tiiú•t lstl'n az ajkamra dobta. 
mint rgykor hír.-s Izaiásnak. 
~ szí\·emet mt•st•k mázával \'onta. 

\"ig \"ándorlásom a vi•gtelenbt• 
szi\·ár\·án~·, árnyl•k, szfokst•nd, l't•rgell'K 
közült to\·avisz. A bus jt'lenbt• 
lt•ny-kaJ,tárhi•l jú mt~zet pt•rgl"tt"k. 

Harmatot lopok \"én fl'lll'gl'ktiil. 
s a Iüldre tüzes t·súkkal l•rkt"zt"rn. 
l.t'zúdulok. minl ár a hi'IU"I'kbül: 
1nunkásan rajzik t·soda-mt•ht"st"m. 

l.t'J:~·t·k sírás, \'ag~· illatos \'igasz, 
1nusol)·, bánat. \'agy halál knrtt"st•. 

:\lindi'IU'· - A szivl'm jú, puha \'ia.z, 
furmálódik bt•nn száz színt•s rnest". 

I.I'I:YI'k gonosz, \'agy kt•m(·n~·t•bb i11az. 
paraszt. ki zordon. s barázda l hasit; 
a l'énytt"lt"nsl'K átka nem riaszt. 
maradok l'án l·s bü\'ös fülfasip. 

!\int·s asszonyom, t·s nint-st"n g~· .. rmt•kt•m. 
.-\n~·ánl \'olt. Sint·s ntár. Sint·s apám. l•'ian1 
ml•gis \·an, s hugom. llÖ\'l•rf'm nl"kt•m 
I'ZI'rnyi. Ok~l aldom ml'l{ \"ÍI{an. 

\"ándor \'all~·ok. Bú, > ba.ira fül) iilii 
ajkam milliú szint's dalt .:ag~·ol{. 
t:n~·t·m a rt•t t-s kan~·&&rgó diilö: 
\·.indurlcJ kl"d\'Ü \'t~n lrgi•ny \'aK)'ok. 

S<·dy Rnsü. 



Virágszálak 
Szent Ferenc és társai életéből. 

Olasz eredetiből fordított~: dr. Köszeghy Mihály. 

Szrnt Antal •·sodás hatású J>r<'dikádi>jári>l. melyet a J>ápal 
konzisztóriumban tartott. 

A Szenilélek csodálatos edénye, Páduai Szent 
Antal, Szent FPrl•nc társainak és választottainak egyi
kP. kit Szent Ferenc az ő hPlyPt!Psének hivott, pgy 
alkalommal a pápa (•s a bibornokok előtt a konzisz
túriumban prédikált. 

A bibornokok tP st ül dP akkor többféle nemzl'ti
s(•güPkbiil úllott. Voltak közöttük görögök, latinok, 
franciák. némdek. angolok (·s más nvelvüek. Szent 
Antal a Szentlc'•ll>ktiíl fpJgyújtva olyan hatásosan. 
ol~·an úhítatosan. ol~·an meggvözií elmeéllel. annvira 
k<·d\·esPn t•s (•rthdöen adta elő 8.Z Isten igéjét, hogy 
hallgatósúgúnak mind<·.gvik<'. akúrcsak saját an:-.·a
nvPlv(•n hallotta \·olna iít szólni. ann~·ira megérteltp 
mindPn sza\·út. Eksoclillkoztak mindnyájan. Mintha 
csak annak az aposto!Pk icl<•jPbPli pJső pünkösdnek ősi 
l'!'Pdúja l'll'\'l'nf'cktt \'olna meg l'löttük. amikor .. azok 
k<·zdt•rwk szúlani küliinhiizií nvelvekPn. amint a Szent
lt•h·k ad \·ala szúl;miok" (Ap. Cs. II. -t.). Ök is álmt•l
koch·a kc;rckzgd té•k Pgvmústól: 

- Hisz <'Z spanvolul lwsz[•J'' Hogv \·an hát m,·._ 
t~is. hog\· mind<•gvil<-ünk az ií sza\·ában a saját nn·l
,·(t hallja'' ,\ Sz<·ntah·a is sza\·ainak méolvségP fölött 
<tnnvira oda ldt az iiri'•mtől. hogv <'lcsodalkoz\·a 
ll11'1Hiá: 

--- l'\ o. l'Z az emh<•r csakugvan a szii\·dség SZl'k
r[·nv<· t·s a Szl'ntirús túrhi1za 1 

Szrnt Antal Himinih••n szrnth•·sz<'drt tart a halaknak. 

/\z úld~>tt Kri:;ztu:;. hogv kimutassa hüséges szol
gilJÚn<~k. Sz,·nt ,\ntal ura<tgnak ki\·úló (•ldszents(•géot. 
hogv mih·•·n szi\'l'>'<'n hallgat júk :;zavait és tanitúsát 
rn(•g az ,;ktalan úllatok i:;: <'~\- alkalommal a halak 
•·liítt ct .. rgúltatta az <·n·trwk<·k dön•:;(•gPit, úgv. amint 
"z Ószii\'l•h[·glwn a szamárra l kot·holtatta Billaúmot. 

Eg\· idiílwn. amikPr Szt·nt Antal Riminilwn tar
túzkPdott. anwlv u_gvancsak meg \·olt úldva PrPtnP
'"·kkPI. m<·_gprúbúlta \·i.,:;zan·zP!ni őkd az igaz hit \·i
bgns:;(tgúra (·:; a híínhiíl az er{•nv útjára. Napokon út 
pré·dik(llt n<·kik a hít igazsúL(airúl. \'itatkozott \'Plük 
a Sz<·ntirúsrúl. ck PZ annvit ,··rt. mintha falra borsót 
h<'lllvt ynJna. :\'<·m<·sak n<·m ha ilottak <za\'aira. ha
IH lll mint arr,·.J,. tnl';!<ÍtaJk<l()nttak. l'gvszPrÍÍPn fak(•p
n[•J hagvtúk iít. 

:\Ti,··rt is Ist<-n sugallat(tra Sz.·n1 Antal egYik nap 
i<'llH·nt a folvr'• partjúra. oda. ahol a fnh·ó a tC"ngerbC' 
t<>rkollik. [•s ott al>han a ,;z,•gll'tb,•n I:;f<on biztatásúra 
•·ik<•zcl<·tt szr'>ini a halakhoz: 

- Ti. a foh·únak {·s t<'lll!<'l'lll'k halai, halljútok 
h<'lt ti az Or sza\"Út. ha a hitc·tll·n C"rdnPkek plforclul
nak től<·~ :\!in· az<>n C'L(\'SZPrilwn. ahngv ezt kimond
L>. ll'rn(•nhok apn'•. n;;g\·. kiiZ<'JW>' ha( úszott a part 
f,·J(•. anwmwiriíl .. ddig n<·tn is :'tlm()(ltak az emhPrPk. 
kitikk<·l f<·lhuk\·a a \'izhiíl. \·alanwnnvi SzPnt Antal 
f<·!(· fordult. a l<•L(na_g\·nbb n·ndlwn. miildPn ficúnkoJú, 
no'·lktil fiL(\'l'i1 rú: Pliíl a parthoz köz<·! az apróbbjai. 
ut.ú1trk a kiiZ<'Jl!'.'-l'k. •·z•·k mii<~iitt. <Jh11J a \'Íz miu· 
nH··lv \'<<it. a i<·gnag\<>hhak. :\hogv ig\' illPndiík[•pPn 
•·llwl\·,.,k .. dt<·k. ~>ic·nt :\nt:d hmóf11g<>tt az iinrwpi 
.'-Z< ·n t l" ·v(·d h<·; i l,., ·t (·n ké•p< ·n: 

T<·>t\·(·n·im. \·iz•·kn<·k lakói. halak' Ti ugvan
l'>'<lk s11kat kii.,ziinlwltPk l'-' nagY hálú\·al tartoztok a 
Tr·n·mtiírwk. m:<r amint múdotokhan Yan kimutat-

ni -, hogy ilyen előkelő elemet juttatott nektek la
kásul. Ha tetszik, édes vízben, ha tetszik, sós vizben 
lakhattak. Itt elrejtőzhettek a zivatarok elől. Lakás
tok világos, tiszta. Megvan a tápláléktok, úgy hogy 
gond nélkül élhettek. Jóságos ás bökezű Teremtőtök 
megszabta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és ál
dását adta rátok. Vizözönkor, amikor mindent ellepett 
a viz. a többi állatok elpusztultak. ti megmaradtatok: 

hPnnekkd ml'gkímélt a jó bkn. Hozzá nw.!.! úsw 
szárnyakat adott. hogv meh<·ssPtek. ahO\·á akartok 
lstPn rendPI(•sl' szl·rint ti őrködtetL'k Jónás próféta fö
lött. kit harmadnapon épPg•;"cs(·gbc·n szarazra tette
l<·k ki. Ti adt:rtok a/. adópl;nzt Krisztus Urunknak. 
amirP nPki mint szegi·n~·npk nPtn tPlldt. Ti tápláltá
t"k öt. az Istpm•mbert. feltámadása előtt és utána is. 
mindPzt a szent titokzatosság islPni leple alatt. !\!iért 
is kimondhatatlan húl(n·al tartoztok Ish•nnek Pzért a 
sok jótétl'tnl'll\·ért. tnl'lvbl'n r(•:;Zt·:;itl'lt benndl'k<'t a 
tiibbi teremtm.(·n~·ek fl'!ett 

SzPnt Antalnak PITP és ehhP! ha:;onló sza\·aira <·s 
buzdításaira a .ió halal'skúk szújukat tútntták. fejük
kl'l bólíngattak. és a maguk tn<'>d.Ja szerint ti,ztelet
adúsuknak eg\·{·b .kld is adtúk. h11gv Istent dícsérjé-k 

Mikor SZ<·nt Antal ••zt Jútta. hog\' a jó halak 
tn<·nm·irP nelúig ,·annak bt<•n ir·únt \·alú húlúlklldásuk
ban. iiriiméobPn hangosan fl'!kiáltott Aidott hog,·pn a; 
Úr, m<•rt a \'izi úllatnk jobban ,.J vannak tl'l\'l• dil'sL'l'P
tl•\'l•l. mint a n~·akas PrPtnck<·k. (·s sz r n·sl'blwn hallgat
júk sza\·át az oktalan <illatok. mint a hitPtien embe-
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rek. Minél tüzesebben prédikált Szent Antal, annál 
jobban gyülekeztek egyre-másra a halak és mind
egyikük mindvégig kitartott a helyén. 

hitről, és annyira belemelegedett, hogy a tévhitűek 
mind egy szálig megtértek, és visszafogadták Krisz
tust a hű lelkek kimondhatatlan örömére. 

Erre a csodára odafutott a \'áros apraja-nagyja. 
Közéjük wgyültek az említett címeres eretnekek is. 
akik ennek a kézzelfogható csodának láttára tl'ljesen 
megtörtek. odabomltak Szent Antal lába elé, hogy 
sza vá t hallhassák. 

Szent Antal ezután elkezdett prédikálni az igaz 

Mindennek végeztével Szent Antal megáldotta a 
halakat, és Isten áldásával elbocsátotta őket. A halak
kal együtt a népek is szemmel látható örömmel távoz
tak. Szent Antal még tovább is jóideig Ríminiben ma
raclt. napról-napra tanítván a hívek nagy lelki hasz
nára. 

Ke~~·elettel. 
PáiH~· F.rzs~brt grórnö. 

Gyors lép!E•kkt:'l sietett haza Ká- - Té>vedsz. - fl'lelt barátja. é>s 
roly az egyetemróL Ma különiis0n mosolyában volt valami visszataszító. 
fáradtságos napja \'olt. s mt'>gis úg~· - nagyon is jól ism0rted ... é> leté-
érezte magát, mintha új lelket ön- bPn. Emlékszel az öreg Km·ácsra. aki 
!öttek volna beléje. itt halt mf'g a kórházban? Olyan ra-

Reggel adták át rendcltC'té-sének az gyás bőrC' volt. mint egy krokodilus-
újonnan felsze•relt bonctNmct. é>s nak ... Kiké>szíttettcm' Ez ktt be-
helyezték el föfalán a feszületd. Az lőJe• 
ünnepségen megjelent a kultuszmi- - Sz{>g~·cld magad! - kiáltotta ii 
niszter is. aki rövid. dc szívhC'zszóló PrrC', <·s C'!sie!Pit. mC'rt úgy érC'ztC'. 
beszédet tartott. Szavai mélven bC'- hog~· mí•g egy szó. <·s f(>rfi lé-té>rc 
levésödtek Károly szívébl'. Egész nap sírnfakad az utálattól é-s mC'gdöb-
fülébe csengtek. és mint jóbarátok bC'néstöl. 
elkísérték mindPn munkáiába!'!. E7 már r~'!!f'n tiir!é·nL <k ma m:'gi, 
De nemcsak reá tett olyan nagy be- többször eszébe jutott .. :\ficsoda cl-
nyomást a miniszter beszéde. Még a ll'nté-t a nyegle fiatalcmb0r é>s a ko-
professzor is egt'>szen más hangon be- moly profess7.0r köz öt t . . . ::\filyen 
szélt \'elük ezen a reggelen. mint másképpen beszl>lt hozzájuk a nag~· 
máskor szokott ... A megfeszített .Jé>- tudós ... NC'm csak az í•lőkPt. a mcg-
zus a haldoklók barátja, - mondta holtakat is szC'nl áhítattal kell kf'zcl-
nekik. - Ö a halottak örök boldog- ni.. . Igen. Pgész on·osi pálváián 
sága. Ne felejtsétf'k Pl. kedvC's hall- mindíg gondolni fog t'ITC'. Már ma is 
gatóim. ne felejtsétek el soha. hogy C'bbPn a szellPmbPn fáradozott Pgé-
cz a test, amelyet most boncoini fog- swn ké-sö estig. 
nak, egykor. életében a Szcntlé!C'k G<>ndolataiba mélwclvr é>rt haza. s 
lakása volt. Munkájuk alatt tekint- s;intC' gí•piesPn cs0n.gC'!ett bC' laJ...i,uk 
sen ek gyakran a kereszlrp s ez fi- a ita iá n ahol é-cksan~·já,·al é>s húgá-
gyelmeztesse önöket arra. hogv mun- \'al lakott. 
kájukat kellő áhítattal végezzék." Fiatal leánvka n-•ilott ajtót. 

Károlyt mé>lyen megrendi!C't!Í>k - Csakhog~· nwgjötté-1 Károlv. 
ezek a szavak. Elgondolkozott. ::\fC'g- ugrott n~·akába szeiC'sC'n. - hol ma-
döbbenve eszmélt rá. hog~· számára radUli ih·cn sokáig. G~·prf'. g~·C'rr' 
eddig csak az é>let volt fontos. :\dd idl' a táskádat. majd bl'\'ÍSZC'm. 
G~·ógyltani. l'!Ptet megmenlf'ni :\ kabátodat b' -- i·s már kapja is 
egészséget visszaadni . - csak 0r- ,, barna biír irattáskát. - Jai. mi Ic--
re gondolt. A boncolás is csak ezt az 
Pgy célt szolgálta ... 1\fpgtudni a ha
lottól a betPgség okát. hogv a S7Pn
vedö i>lökön segíthpssen.. :\ halott" 
Az már csak tárg~· volt a sz0mi•bt·n 
o>szköz. mcly cé>ljához köwlC'bb ,.i.s1i 
S így voltak ,·alamPnnvien. ö é-s túr
sai. a fiatal or\'Oslanh.allgatók. aki;.; 
átesve az első boncolás okozta csen
des borzongáson. mnst szint0 V('IP
kedtek azon. hogv ki k('zcli kiizön
biis('bbPn a .. hullát." 

Károlynak C'SZÍ>bP iuto11 C'gv rsPt 
amcl~·nek még puSlta rmlé>k(>tiil b 
mf'gborzaclt. Pár hónappal <·z <·]i,!l 
('f!S kórbonctani óra \'Pg(·n C'gvik ha
rátjá\·al C'gyü11 hagyta cl az <·liiadó
termet. A folvosón társa C'lii\'<'11<' ei
garettatárcáját. s miközbPn iit is 
megkínált a. nPwl\·e ké>rdPzte: 

- Tudod-C'. milven bőrből ko'szült 
ez a tárca' · 

- NE'm tudom. dc valami ritka ál
lat böre lPheiC'tl, mf'rt ml>g soha nf'm 
láttam ehhPz hasonlót, - fl'lelte ö, 
miközben csodálkozva nézegettC' a 
különös színű tárcát. llummrl: 'lájn• let~••rbb \'irú11a • 
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hC'I benne, - mondja nevetve. - hi
szC'n olvan nché>z, mint a só! Talán 
Anyunak hoztál valamit? 

....:_ Add ide, ez nem gyereknek 
való, - szólt Károly és gyorsan ki
veszi kezébiíl a táskát. - Inkább 
mPni a konyhába, és főn nekem jó 
l'riis. !Pút. IVTa é-jjel nehéz munka v~r 
rám. Sokáig fl'nt kell maradnom. 

Klára azonban nem f'ngC'd. Finom 
fPhér ujjai már ott idegC'skednC'k a 
;:ir körül. 

- Látni akarom. Talán meghoztad 
Cruif utolsó könyvét. amit igértél. 
Add ide. Károly C'rÖsl'n megragadja 
a fialal IC'ány csuklóját. Homlokán 
megiC'!C'nik Pgy szigorú ránc. 

- Mondtam már. hogy nem neked 
,·aló. kislán~·- DC' ha már olyan ki
dncsi vagy, hát megmondom. Elöbb 
azonban ülj le ide szé-p csendesen. S 
mikor aztán a fiatal lány várakozó 
i•s kiváncsi arccal lPült melléje, ko
mol~·an. mintha csak a professzor 
szólna on·ostanhallgatóihoz. megszó
lal. 

- EbbPn a táskában egy tegnap 
mf'ghalt C'mbPrnck a lába van. -
mondja szintC' ünnepél~·C's hangon. 

- Klára ijedten felsikolt. 
- .Ja i Istenem ... ! hiszen C'Z bor-

zasztó. IlyC'smit idC' hozni! Egy hul
ladarab' Ké>rlC'k. dobd ki azonnal. 

- Látod . . . látod ... - mondja 
Károly, mf'gfog\·a a rémült kislány 
karját. - Ugy-C'. mondtam. hogy n!' 
kiváncsiskodj. Nem nPkcd való az 
d ajta dolog .... hiswn mi•g a halla
tara is inaidba száll a bátorság. Mit 
s;ólnál hozzá. - folytalta né>mi kis 
"""kes(·ggPI. - ha 'rád várna az a 
f<'ladat. hogy n•ggC'lig mf'gtucd. mi 
okozta ennl'k a "Pgi·n~· t•mbcrnck a 
halálát. 

- D!' Kúroly. l'Z borzalmas. . Hi
_..;n·n ez az Pmhl·r n'!ár nem él .... l'Z 
hulla'- kiáltja a fialal lánv. i·s ké>
nvt'skt•rlvl' huzza f<'l az orrát. 
·- TP kis ostoba. - mondia Ká

r< dv komolvan. - most csak· hulla. 
[)p. t·g~·szt•r '<·It. é>s a ll'lkt• talán t'PPC'n 
tn<>st van lskn íti·liisZ.:•kt> Plütt. Ép
JWn ma bl'szi·lt anól a profcsszor úr. 
hog~· nwnn~·i tapintattal és óvalos
<oc:gal kPll bánni m(•g a boncolásnál 
" az l'mbt•ri 1Ps11t>l. melv az Istpn 
lakúsa volt. s m<'ly Pgykoron fel fog 
túmadni. Ez p]ii11 i·n is úg~· gondol
kodtam. mint !C'. Én is csak az (>leln' 
gcmdoltam. dP mától fogva a halálra 
os fogok gondolni ... Azokra a SZC'
g(·ny l'mb(•rl'kn•, akik idcgcnbPn hal-

... Ez az csPl \·;dúlwn mL•gtiirtl•nt dr. 
llatthyún>· L<•szlú herceggel a bé·csi egye
t!'ml'n. ahol on·o,tnnhallgatú volt. 



nak meg, távol otthonuktól ... , akik
nek testét széjjel kell szednünk a tu
domány kedvéért, s akiket mind
amcllctt szent áhitattal és imádságos 
léll'kkcl kell körülvennünk. Azt is 
mondta a tanár úr, hogy sokszor te
kintsünk Krisztus keresztjére, mert 
«'gyedül ez taníthat meg minket ar
ra, hogy magasabb szempontból néz
zük sz!'nt hivatásunkat. 

Klára elnémul. Még borzong ugyan 
«'f!.Y kissé. dc már kezdi érteni, hogy 
Krisztus k!'reszljP adja az Niít a 
nl'h{oz munkához, és a kereszt szem
sziif!,i>ből tekintve, milven más, m{o
ly!'bb értelmet nyernek az élet dol
f!,ai. 

- R!'inhardt tanár úr Úf!.Y óhajtja, 
hof!,y az ő kórtl'rmében mindenki a 
ll'f!,naeyobb tisztPkt!el kezelje a hal
rinklókat {os a holtakat. - folytatja 
Károly. Különösl'n azokat. akik hoz
zftlartnzóiktól tá\'fJ) haltak mef!.. Ta-

Ján egy kedves jó barátja jut ilyen
kor eszébe, aki messze idegenben 
halt meg ... , egyedül. Nem részes!t
hette az utolsó vigasztalásban sem ... , 
s ez mindíg fájó seb marad finom, 
jóságos lelkében. Klárikám, nem is 
képzeled, milyen nemes lélek ez a mi 
tanárunk. A betegek rajonganak ér
te. Ha bejön a kórterembe, mintha 
napsugár ragyogná be az egész szo
bát. S a betegek testi jóléte mellett, 
nem feledkezik meg soha a lelkiek
ről scm. Nem egyszer hallottam már 
tőle, hogy az orvosi tudomány ször
nyű feladatok elé helyezi az orvost. 
F.ldurvulna a lélek, ha nem emel
kednék fel sokszor. nagyon sokszor 
Krisztushoz a Golf!,otára. 

P set következtében el veszitette az 
egyik karját, azt szépen katolikus 
hitünk rendje szerint eltemettette. 
.. Azt akarom, hogy megszentelt föld
ben várjon rám ez a kéz, amely oly 
sokszor vetett kereszteL" Akkor nem 
tudtam ezt megérteni, de most már 
látom, hogy milyen fenséges ez a 
gondolat. 

Sokáig ültek elgondolkozva egy
más mellE'tt a t!'stvérek. 

Éjf{ol már régen elmult, és Károly 
még mindíg serényen dolgozik ... 
Agya fölött ott virraszt a megfeszí
tett Krisztus vértől áztatott szent 
l!'ste, lelkében visszhangzik a frei
burgi egyetem hires professzorának 
sz(opség!'s hitvallása ... Megnyugvás 
és béke honol lelkében, s mialatl 
csendb!'n dolgozik, ajka szinte öntu
datlanul suttogja: Jézusom, irgal
mazz neki! 

- Igazad van Károly, - mondja 
Klára elf!,ondolkozva. - s látod most 
jut ('szembe, hogy l'f!,yik naf!,ynénénk 
mindíg emlegette, hogy mikor Zichy 
G{>za, a hires zeneszerzií valami bal-

BáJliM Hlrályn6je : Hecyelen• Hlrálynöje! 
P. Tátrai G:vula. O. F. M. 

\'irál{fakasztíl, bimbilhontó, aranysugarú május hónap, -
lrdt'nSPJ:t'SPbb hónap! A magasan ragyogó májusi nap meiPir 
~usrárözönl" mint mindrnt braran~·nzc-, fénykoszorú limlik el a 
•·ilágon. Jlpgy-völg:v, erdö-mezö t'lkezd mozgolódnl, csiráznl. 
bontakozni, virágozni. Vt'tt'sPink duzzadó rrötöl zöldelnrk: 
gazdalr aratás rPmÍ'n;vt'vrl kN•srgtPtnrk. A kipattant virágok 
aranykt'l;vhe rdes illattal tölti bP a lt;grt. Plt:vmalattól alko
n~·atig madárserP~tl'k maga.•ztal.iák a mindenség l'rát. Millió 
•'s millió t'mbrr~ziv gyul új rl'mPn~·re a máJusi napsütésbpn! 

Termt'kt'nYSPJ: •'des hónapja! !11Pm l'sodálkozunk. hogy a 
katolikos világ a Szl'nt Szüz dil'sÍ'rrtt'töl visszhangzik rhbrn 
a hónapban. 

AvP, avt', Maria! Avt'. :\lá.ius Királ~·"'; Asszonya!! 
Az<'rt van I'Z i~:~·. ml'rt a tl'rmrkl'n~·srJ: üdr hónap.ia Pdl's 

~~·pngfdspggrl ~floz a fiinsi'grs surl'prl'. mPI:V Máriának .lu
tolt a SzpntJi'lt'kistPn páratlan kiizrrmiiködi'sP folytán. A z t' r t 
•·an pz ig~·. mrrt má.lus hónap íidr gazdagsága 
a l " 1r s z r b h, l r g t a l á l ó b b P s l r 11 m r 11 f r IP l ö b b k t'
'' r a S z r n t S z ü z k t' 11 y l' l l' m J: a z d a 11 s á 11 á n a k. k l'· 
R ~- " l l' m m " 1 .. t " l .i " s " v o It :i n a k. Í' s K i r á l ~- n ö nk 
k r 1r :v t' l m i h a t a l m á n a k. 

A katolikos lrlkrt nrm kPII :\lária-tisztPietrr tanítanunk. 
l.rn:vügiizö. mi'l~·rn mt'gig(•zö a katolikos lt'lrk me~r<'rzt'sr. 
üd\•törtPnt'ti tudata, hog~· ug~·anaz az isteni vt'nt's. mrh· :\lá
riát a Szl'ntháromság második szrmfl:vrnek. Megváltónknak 
f.dPsan~·.iá•·á magasztalta. m l n d l' n k" 11 :v l' l" m A n :v .l á
v á i' s k i os z t ó j á v á ls t" tt r. 1\lá.iusban a Kl'g~·rll'm 
Királynójl' Pl(• boruló katolikos lfll'k tud.ia. hoJO' a Szrnt 
Szüz :\lt'J:\'állil Fi:i\'al .-aló t'll~·iittszrn\'rtli'sr foh·tán részt 
•·rtt a mi ml'J:\'áll:isunkban: a krg~·l'lrm mrgszrrzf-si-brn. 

:\llnt iinnt'pi•lyrs szrntmisrbt'n a szt'rpap n:vu.ltJa az áhlo-
7:ttl adomán~·okat: a pah'nán a frht;r osh·át. a kehPI:VbPn a 
hort .. - u~:~·anúg~· n~·u.itotta :\l:iria a n;rrs kPri'Sztáldozatban 
az áldozati anyaa:ot. :\lária szivrnl'k sP.itjpiböl alakult kl a vi
l:ig iidvPt'rt fpJáldozolt krisztusi Trst. :\lária szi\'t'böl indult ki 
az rrtiink rlhullatntt mr~:vállili \'rr. :\lária voll az iidvünkrrt 
hozott na11~· áldozat paJmiiir. aki rlöször a .irruzsálemi trmp
lomban. awtán a krrt'szt alatt frláldozla lstrn Bárányát a 
~·iJág lldvössi•gí•i'rt. F.Z<;rt a m" 11 v á l t ó t' g :v ü t tm ük ö d Í'
' r P r t t r t t r m r g l st" n 1\1 :i r i á t a m" 11 \'á l t á s k r
~~·rlmrinrk kiosztó,já\•á! 

:\Jájus Kiráh·nójl' · Krg~·••lrm KiráhnÖ.)t'! 
t:zzrl a nag~· mrgí•rzt'ssrl. rzzrl a fiinst;grs öntudattal ho 

rnl ll' az imádkozó katolikus h;lrk a ~~~·rrt~·afpnyps, virág
illatos májusi !\lária-oltárok riÍ'. t:zzrl a ht'nsös<'~tl's bizalom
mal kiin~·iiriill a Szrnt Szüz közbrn.iárásárrt mindrn lrhrtsr
R<'s sziikst'llt;hrn: .. Rt•II'J:I'k ~r~·é•g~·itil.ia. - Büniisiik oltalma, -
Szomorúak \'igasztalója, Krrrszh;n~·rk sPiritsÍ'I(t', Trn~rrrpn 
1'\'I'ZÖk ••sillaga, :\ll'nn~·orszáK kapuja, Könyöriid rrrttünk!'' 

:\lá.ius Kiráh'nő.i<' Krg~·rlrm Klráh·nöjr! 
t:ttöl a fiinS<'grs tudattól izzit\'a suttogja a májusi oltár 

•·liitt a bt'nsösrgrs imát: .. M<'Ir sohasrm lrhrtt'tt hallani, ho~r:v 
valakit magára hagytál volna, aki a Tt> oltalmadat kPrte!" 
A katolikos lt'lrk tud,ia, . - tapasztalatból tud,ja, - hogy mi-

lwr súl:vos trhl'r nrhezedik a I'Saládra. mikor fá.inak a házas
•·h•t tüszúrásal, mikor az rsküszegt's rt'me klst'rt. mikor vala
mi nagy családi ügy forog kockán, -· a Keg~·eiPm Királ;vnöjr 
mindíg meghallgatja Imánkat! 

:\lájus Királynője - Kegyeli'm Kírái)nöjl'! 
Erröl bpszél hangtalanul minden virágdíszbp öltödetett 

májusi !\lária-oltár a paokingl misszióstell'p kis kápolnáJiitól 
a mllánili márván)·bacsipkt'zett szrkesel{;vház :\ladonnájálg. 
:\lária-oltáralnk az isteni kegyt'lem Királynöjt'nek keJO'elml 
trónusai. :\lájus Klrál;vnöjt' krgyp)pmgazdagságának f-lö, cso
bogó forrásai, ahol a kl'resztPn:V hí\'ek mlndPn fájdalma PS 
szPn\·edése pnyhülf-st t's IO'ÓJ::VUiást talál. 1\lária kegyelemgaz
dagságának bizonyitt'kai azok a fogadalmi táblák. aml'l~·pkrt 
ann:vl májusi oltár mPIIt'tt tömt'géVI'I találhatunk. 

:\lájus Királ:vnöje - Kl'II)'Piem Királ)·nöje! 
Szí-pst'gl's hófehér Asszon)·! Tisztrlünk! C'sodálunk! 1\la

Kasztahmk! Tudjuk, hogy mindrn kt'g~·plem Anyja, Osztoga
tója .-agy! Adod keg)·elmedPt, ha buzgón könyörgünk kllz
hrnjárásodért. Osztod akkor is. ha más szentl'khez Imádko
zunk. mPrt PZI'k az égben azonnal F.lt'd, CrnöJük, Klráh·nö
.iük pJf sil'tnek, hogy Neked ad.lák át kön:vörgésünkl't. Dr 
rádbízza az Cristen a keg~·rlmek folyosítását akkor ls, ha 
rg:vrnrst•n Oszrntrelst'géhez imádkozunk. Mert Te vagy min
den kl'lr~'l'IPm közvt'titöje! Szi'pséges. h6f.,hér Asszony, Márla! 

Kl'll~'l'lmek Klrálynöje! 
Május Királynöjl'! 
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Beszédes képek 
Tüzt"t 

jöt tc>m lmc~átani a földre. l'~ mi n1ú~t 
akarok. mint. hogy égjen. - Ezekkel a 
szavakkal jelölte meg Jezus földi <'ll'
tének a célját. Valóban tüzet. szerctet<>t 
hozott. s a szeretet lúngjá\·a] ak,u·ta l'l
úrasztani a \'ilúgot. 

Egt..'sz földi élete a szerctel megn:--,·iltlt
kozása. Kis gyermek k0p('ben jiin kó
zénk. (A g~·ermek mást se tud. mint 
.'i:l'rrtni. kcdreskedni.) Egy c:-::alúd ki)
..:6sségébe palántúlja n1ag:út. (:\ csa!:'Hli 
tüzhely a szcretet örzője.). 

Kesöbb. nyilvúno~ életében e-gyl'lwt 
sem tesz. mint s:erctetét n:o..-ilvánítja ki. 

Nvomorultak. súntúk. \'akok mennl'k 
hoz~á. S O s:er('tettcl gyógyítja ,.~lLI
mennyit. - Kánaúnban. f1.11Ö11fJéd:.:(·'o
höl. figyelemből. borral teliti a zav<1rhan 
lévő ifjú púr köYedreit.- 1\'IcfJsai•!cíljo 
a naimi aszonyt. Vissznadja neki fiút. -
Betszaidúban .<egit eg~· eih~gyntt bctc
J;:en. mi\'el lút.ia. hog~· ~enkije ~inc~. 
Lázár sirjánúl könnue:zik. - l\L"l:-;1.-nr 
s:ánja az éhező tömeget. - S ítTa Yan 
az is. hogy megkedvclL mry~:('rcti a t•i
kéletes életet kereső ifjút. 

tme, a szeretet mei!annyi gyöng('d. 
!inom megnyilatkozása. 

Nem csodn. ha egyetlen SZCI\'árn sze
gődnek melle követői. Csupún ann~·it 
mond: kö\'ess. és valamenovi vála~z
tott tanítvány meg\'álik addigi É"lctétiil 
Elképzelhetjük-e pl.. hogy a bűnbe é> 
anyagiakba merült 1\láté ott hagyja " 
pénz\·áltó asztalt. ha .Jézusból nem <n·ild 
szeretet? 

Jézus égi tüzet, melegsé>get. ~zerC'tetC't 
hozott a földre. S mivel egv az ,\tv{l\·aJ. 
a Szenilélek pedig az O L·elke. n. teljes 
S:entháromscig >dretetét kö:ölte t·c
liink. A ,·égtelen. isteni szereletet eg,·
szerü. emberi módon nvil\·ánitotta ki. 
Egyrészt azért. hogy jobban megérthc>
>ük. Másrészt. hog~· felbátorodjur.k. 
egyszerű. természetes módon meriünk 
közeledni Felé. 

Egy szegény, öre~ asszony utolsó órúit 
élte itt a földön. Megkapta a szentsÉ"ge
ket. elbúcsúzott szeretteitőL Mindenncl 
megbékél ve. csendesen várta az elköltii
zés percét. Egyszer csak egyik szomszé>d
asszon~·a fölé hajolt. 

- Etei nÉ"ném. nem fél a ió htcn cl<' 
menni? "f:n azt se tudnám. ih·en ... zf'
gény asszony létemre. hog~·an· kö:-ziin
nék a mennyorsz{Jgban. Etei né>nt~m rn:t 
mond majd. ha a jó l!-'ten elé> i'r7 

- Azt. hog~· s:erctlek. édf's [.qen<'u' 
Ki mern<· úllitani. hogy helvt<>lcn 1! 

gondolkozott a jú a:-:!'=zonv7 Ki mcrnt, 
mondani. hog.'· <~ .ió í.-:terl elölt gúz!'bi.l 
kell kötnlink ti~zt<t (·rzelmeinl.;et'? Hi~í' 
Jézus szavaira támaszkodva monrlha~
.iuk. hogy az Isten Fia szereletet hotolt 
a földre . .s mi múst akart. mint h(,~\" 
az ember \"i.szont.szere~.sc öt. 

Csodálatos. nagy titok ez: az J-ten 
~zeretetet \·{lr tölünk. Annyira \·:u·i;J. 
hogy maga at. Istenember rejti cl >ZÍ
\'ünk kPmencéjébe a .szeretct .... zikr~·Jifl1. 
a maga szitja. i-Jcsztgeti időnként ke
gyelmhcl. Azut:m a tüzhelv közel<'hP 
húzódik mcle~edni. \'Úr\'a. h.og~· a ~zÍ\ 
gazdáiCJ " me ll<' telepszik. (K(·p) 

Szunn~·adli lángok. 
kihült tiizh~ln·k. 

Jézu_:;; oltotta hrli-nk a !'Z('I"Ct('t Iti/(··! 

Mindnyájan a::: () tl'ljességéb61 rettunl: 
(Ján. l. 16.) A szikrát tehát a.ifmdi•kba 
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k;q)tu:.-. :\"l'kllnk c~al.;: ~ll. <.1 du!gunk. l1o:..:.y 
110 hagyjuk elh~llll\.~Idni a tuzC't. k:hul11~ 
;1 :-l.crctetC't . .Tl·zu:-; nlC'le.L:.edni akar. ~C'm 
l".-;ak lelki elindul."l:-tmk ... tncgtén:>.-;tin:c 
kC'ICietén. nmikor nag:--· al. t'rezhetö IJuz
l.!!.):-;"t.'..'; bC'nnünk. hancm tna t'-"' holnap l· ... 
mindíg. Sok tC'rciúrius mondj;l. ho!..!v at. 

li.JII!H"l'YIJrn n~g~· lendulriet (~rzett nw
:..;;"d);m. Ki':-Öbb :1 lúnJ.! Ic-lohadt. f' 111:1 

rn;'n· c..:ak immcl-:'~tnm~d pi~ln!..!. !\lil·.,., .• 
Ki :1z oka? IstC'n h!J.on~·:·u·;l nem Ili
.... J.en 0 kíYúnja :1 ~zeretPt lw\·t~t. !\fi 
m;'t:-;1 akar. tnint hogs ('g.ien. ("':-;(!/; :11. 

emlwr lehet tehút az C'lhidC'g:edt's ok;1 

DC' mikor. n1i\·C'l loha..-.ztn1L.l ll' a !.tn
.c.ot'! 

Sok :Jkadill~·;J ll'lH.'I ;1z i:-;:cn ... J.<'I"I..'t<.·t 
:-; .• lJ;Hi ltmc.r>l:'&....;'lnttk. 

Akadá/u (/ (ltHI. u: ernhC'ri ~,c1·du
.~·t·r, .T(·zus l:~;tk ·al.;'tz;t1os ~ZÍ\eldH' \"Í ... /Í 

:--;~'n·!C'1i'1. kC'C.\'elml•t. () ma.!..!:a (•!l'-...d .E! L' l i 
<t lt./.f'~ ott. ;1hol Bf'l1!1C"' bí;.•r">. r•nm:tt-<1-
hiJ/. t1iz;.lmatlan lC'll~et t;Jltd. 

~ :\1-;adál_lf n: (//r/():(lt1;l~S:s.··~l 1!11Í'l1iU 

.-\1. i·c;c',!"hC'z (··L:lh'tií an~·:tc: :--/.uk-..,··:.::(' ... 
..\z ;,trn...:n'rrtct tu!.l·t i...: t;'q1l:"dnunk ke:! 
\";d.~mi\"C'l. ne kell rlohnunl~ :l !;'ln~rlk 
kii;. l"l"h',klch•n fn~rliP~ \"{Jgy;Jink:tl. ;tk:t
raltltl;,at. 

:{ AJ,uclcíf,, (/ féfrk .·cét.":árt .... tÍ(/(1. Oh·<lll 
:·J\ l:q Hl t ez. ffiin1ha n !"zh·iink lu:mPnci· il·~ 
l·:t't p:-;zt lil-ka~ul júrn;'d< port -1\a\·:lrg;J t~·~ 
r(l~di .'ZC'lf'k. Ki tudn;'t ilyl'll IH'l.\'('11 lllP~
i"q·:;ni az t·gi l:'u1gokat. 

/lkudrd,, (/ fnld (J<II"I"'''' <•·n·tt·t~· 

:\ J.rllL! lll'll1 ]ÜI,!il~ ;1 fo]rliJO. h;l!H'Ill ;1; 

l·~ !t>k• Í\"(>} 

:=i. Akatlril•J u I"IÍI/!1 /,·,rin!Jn n:: (.'Hi 

rr·tcr 11t<Í11. A.t. cmh~r (•]h!dC'~ill :11. i1":1n' 
akin'! ritkún t;l};'llkozik. :-.li pPdk nt·n: 
ken•.-..:-tik C'lt,g.c;l' .Ti·zu:-t. Talú11\r~/.!l'ltl:~ 
kellene \"PIC' nnponki·nt ;1 szl'n1mi-..t 'l("n 
:-zcnt:'tldt>z:'.:;;;nál! :\ll·k•gC'dn\ink k<'1l('!lt' 
~Zl'rL·ll'h'·n•'·l n;1pi Plm(·lkedt' .... <.'lnklwn ](·~
ki ol\'a.:-.múnv:dnkban. ~\·akori. \':1!..!\'1·~ 
sóhajaink han·. fohft~zainkl)an ~ 

ti. Vt··gul. ttz istC'nszeret('t l:'mgolúsú
n:lk Jpgn~lg.\·ohb ;JI<tldúl~·a 

a bíín. 
1\lert ~~ :-alak. a ~úr C'g(•szC'n C'lfojtja 

a tuzet. 
0\aszorszú.l{ pg_vik templomúban \'an 

pg~· híres kép. Dúvid királyt úbrú1.olja. 
Siratja bünét a király. Egy angyal pc
dig arany kehelybe gylijti bánatköny-
11.\'L'it. A kép alatt a következi) írús: 

Dtit·id <'gus:er l·étkezett és miralío si
rlltl(l. Tc windig 1'étkr:c1, és soha se 
sirs::. 

Hcmi·lhctő. hogy e sorokat buzgó . .i<'> 
il"lkd< ol\'assák. Mégis. ki mondhat.ia cl 
mag;'u·i,J. hogy életében egyszer sem vét
kczl'tt !-'úlvosan? Vajjon !"iratja-e bünös 
viPic•t. mirl\ Dávid? 

Eg~·<·bként, vannak ol~·an hibúk. ame
l' ek (•ppen a buzgó lelkek bünlajstro
'"''" fordulnak elő. Gviikerük a hiúság. 
l' i. aki már elsiratta ·a piszkos multat. 
nw~t pedig, úgy érzi. szereti az Istent. 
1.-nnn.ven renctki\'iili lénynek képzeli ma
é»!. Ezért: 

Nem s:iresen lwtrpat _f(j/i)ttesci JJa-
1"!! ·~csára. Hisz ö. aki Isten kiizelé>hcn l• l. 
n1:.1dcnt jobban tud músnúl. lg~· kép
zeli ö. 

I·:g~·L·blü,nt a krménu parancsolgató."
''": nag.I/Ull jól ért az ilyen lélek. Val
la>osságúnúl fog,·a. jobbnak hiszi magút 
m[IS<Jkn~l. Gondolja. kell. hogy .. első
:-:l·,~l·t"' l'reztcsse. - Ezzel szemben be
"'·!hctnénk ol\·an cmbcr<•kről. akik még 
l'!!\' darab kc.nveret is kérni szokh.1k. 
al:.mta~aiktúl is.· 

.'\ jú 1i-/C'k so~·.o,;:or HlllllklÍja f(H'fÍ.o,;ára 
tÍ itatoskodik. Gondolja. (l m;'u· :1nn:vira 
"eret i a jó Istent. hogy felmentheti ma
~[lt kiitelcss(•gei alól. - Raguszkodhat
n:'lnk-C' 1nag:unk szabta újtatossúg:aink
hoz kiitelcsség mulasztús órán. mikor 
ill. il~·cnfl•le gondolkodús mintt annyira 
C'lítt-!tc .Jézus a farizeusokat. 

S mi1·<'1 mnmmrá::uk a:t a tC'mérrieJ..: 
niPf/S:ólcíst. pletykát. ami buzgó lelkek 
"újúbúl elszúlJ? Kevélys(•gükkel. .Job
h~knak hi>zik maguknt músoknál. Az<·rt 
;11.1 gondol.iúl<. ítélkezhetnek élők Í'> 
hnltak felett. Pedig .Jézus rn(•g a fiiliis
k:..:.l':--en clhan~zú 9.a\'akat is szúmon 
fo!.!:i:1 kl,rni. 

V~tjjon kiinnyeln1íien vehetjük-c czC'
k<'t a hib~'tJ..;:at. ha szí\·ünklx>n csak a 
hor~:'Jnntos bíín mé>rtékét litik meg? Prn
h;'I:-'Zka pli~piik tnondja, hogy az Istf'nt 
:--;C'rC'Uik a hal:'dos l's a bocsánato!-' bún 
kilziitt c~CJk fokozati külünbségek l:'1tnal< 
1\fifi(U~dtő U!J!JCP!aH11llk n: Iste11ncJ.,: ti 

n1r·nhántása. 
Eg~· fiatal indi{m megismerte. megsze

rette Jézust. Megkeresztelkedett. szlvi•
IJ<' 7;'11·ta az úr Szent Testét. s \'issza
lt··rt vndonúha. El!v év mul\'a. hos:-;7t.l 
f;'tr<.td . ...::'tgos út utúrl. i~mt·t megjelent a 
mi:-:-zió~ úllon1:'l-.:on. Aldozni akart. 

- .Tt.J] y;m. fiam. - mondta a misszH·l-
:~.~ritt!'. - mindj;'u·t mC'ggyóntatlak 

;-.;inc . ...: gyt.I!Hll \·alt'1m. 
:\'incs'? 
Hogvan húnthattam \·oina nwJ.! i1 

lt.l J-..tC'nt: 01ikor a kPI"I'!'/1~(,.[!bcn fi:n·;·t 
!r,:...;,~dott {'s a !'zrntúldoz:'.:-.n:'d ('g_v~/ll-
1(•~! Fiút adta nPkC'n1~ 

l h' ir·~ lL' nOC' bC'pillanL.tnl ;tn nak az. in
d:;"tnnak a szÍ\·{,bc! Hogy loboghat bC'n
n•· <tz istrnszerC'tet! l\.1enn:vit pihenhet 
n:'1la .J(·ztls P tíiz me l egén(' l! 



Nem eliiször toboroz. Nemcsak 
imádkozó, prédikáló ferencest ismer 
a történelem, hanem sereggyüjtő Ba
rátot is. Hont szerezni s megtartani 
csak imádsággal, munkával és kard
dal lehet. Isten a megmondhatója, 
hogy ml•nnyit imádkozott a magyar 
barát veszni indult népéért, aggódó 
bús lélekkel, könnyes szemmel. Dol
gozott is verejlékezve, mikor törte a 
tarackos magyar ugart, - a kemény 
turáni lelket --, hogy elvethesse telt 
marokkal az evangélium tiszta búzá
ját és szelhesse az irgalmasság lágy 
kenyerét. 

Néha napján kardot is rántott. Mi
kor dlens&g lépett az imádsággal. 
verPjtékkPI. vérrel szentelt drága 
magyar földre. Ilyenkor a barát le
tette imakönyvét. Olvasóját a kard 
markolatára csavarta é•s beleharsogta 
a sötét magyar éjtszakába: Utánam 
magyarok. mentsük meg a Hont' 

E kiáltásra hatalmas sereg sorako
zik Kapisztrán mögé. 

E kilátásra az ország szine-java áll 
Tomory mellé és emel öntestéböJ vé
rl's gátat a puszt i tó pogány árnak. 

A szegC'di Barát kiáltására alakul 
ml'g a nC'mzeti haclserC'g. melv ki
menti a nemzetC't a \·iirös pokolból 

lL 
P. Faddy Ottmár, O. F. M. 

é•s elindítja a történelem útján az új 
ezer évet. 

Ez a hadsereg küzd most az isten
IPlenség ellen kint a fronton. Bizunk 
gyiizelmében. mert erős, bátor és az 
lsll'n van vele. De azt is tudjuk, hogy 
a szebb jiiviit rwmcsak ezen a harc
térc•n kell megalapozni, hanem a má
sik fronlon: a szellem frontján is. 
Magyar lelkünkl'l megmételyPzte az 
istentelenség, krisztusellenesség és 
Jll'mZl't kiizisi•g. Eg{•szséges. erős. 

szcntistváni szellemet kell teremte
nünk. E szl'llem diadalrajutásáért 
har-coló Sl'rC'gre van most szük;,!'-g. 

Ezt·rt kiált ismé•t a .. CVTagyar Ba
rút": Utá11am magyarok. mC'ntsük 
meg a Ilon!: 

Mindc•nki a .. I\!agyar Barát" sere
gé•hl' tartozik. aki a követkC'zÖ ti
zc•nké·t pontban fnqlaltak szprint akar 
(•Ini. d,,lgozni harcolni é•s l' szándé
kú\ k•izli kiadohiv::llalunkkal: 

l. :\linrlC'nnap imúdknzom. idiin
kl·nt oh·asoa1 a Szentírást. a hús\'éti 
szl'ntgyónást é•s >ZL !1túldozúst minclen 
eszt pndilhl'n f'~ \·i·.t!~~l'm. 

2. Vasúrnap c-.;alúdomtn;d Pg~·ütt 

szPntmisi•t hallgat<Jk (•s <IZ ünn<'p 
mf'_g:-;zentl'li•st•t tnúsoknál is sznrgal
nlaznn1. 

3. Küzdök a káromkodás ellen. 
4. Nl'm támadok más keresztény 

fl'lekezetet, de a magamét minden 
támadással szembC'n megvédelmezem. 

5. Kalolikos magyar Nagyjaink 
példája szerint élek, hogy én is pél
dát adhassak másoknak, öntudatos 
kalolikus életemmel. 

6. ll. családi élet szentségét és 
tisztaságát - mint a nemzeti fel
emelkedés nélkülözhetetlen alappil
lérPit - minden erömmel örzöm és 
véclelmezem. 

7. ll. magyar nyelvet és a keresz
té·ny magyar művészeleket tehPtsé
gPm szerint mű\·elem és küzdök a 
bL'Iolakodott idegen szellem ellen. 

8. Pártolom a kalolikos sajtót. 
9. :\1értéklctes élelemmel vigyázok 

l'g{·szségemre. 
10. Azon a helyen, ah<Jvá a Goncl

vis<'lés á!litott. lelkiismerl'll'S mun
kúsa leszek az igazi szentistváni gon
dolatnak. 

ll. :\ szociális igazságosság el\'l' 
alapjún kivánok dolgozni az úi tár
sadalmi rl•ncl felépítés{•n. 

12. A .. :\1ag~·ar Barát" serl'gének 
tagjait ll'llCtségC'm szerint - a be
esüll'tl'ss{•g határai.n belül -- támoga
tnnl. 

Bete~sé~iinkhen orvossá~unk. 
Szl"nt Fl"rl"nt· misszit"».;a a társadalomban. 

A társadalom boldogtalan. mrrt brlt•g. St'm mindrnki 
ú•grzl ri a ma~~ta kötf'lf'ssr~~tH. n<'m fol~·tatja a ma~:a .. m .. s
tf'rst'~:ét". Kött'lrssé~:mulasztás bajában szt'nvrd az embrri
~é~:. Hogyan lehetne ezt elfojtani. mikrpen kellene or\'osolni'! 
.. Mindenki söpörje az utrát a ma~:a háza rlött, mond.ia 
IJI'en okosan eii'Y kínai közmondás, - s akkor tiszta lf'sz az 
I'JI'ész város". !\lit sopánkodunk mi naii'Y általánossá~~tban a 
közlustasáll' t-s közhanya~~tsáll' mlatt. ha nrm nt'ziink szi-1. 
hOII'Y mlt tehetnénk n rllrn? :\Ieri hiába sírunk \'ilágkrr
mládokat az emberi éll'l rmr tarthatatlan hrlyzrll' i-s n~·o
masztó l'pidl'miája fl'IÖI. ha a fr.iszH a baj ~~~·iikrrt'rr nrm 
trsszük. hOII'Y radlkálisan tnf'll' nem oldjuk a kt'rdt'st. A kiiziis
sé!l'et mi egyt'dek alkotjuk, ha mindl'n <'l:~·rs orvosolia a ba.it. 
a közösso'll' e!l'észsé~~tnek örvend. Azrrt kiki ni-zzt'n szi-1: a saját 
portáján s ott tl'rt'mtst'n rendet s akkor a közrrnd mindrn 
\'onalon hrl~·rl'áll. 

A köteless~~mulasztás g~'ÓJ[\'SZ<"r(' a kiih•h•ssi·gtt>lif'síh•s. 
Társadalmi bt'trgst'günknrk rz az <'ll'~·rtlrn orvoss;ÍJI'a. Iliába 
próbálkozik mindl'n más rszközzel az államhatalom a ba.il 
megszüntetnl. ri-It nrm i•r ri. Dologházakba-utalás. pi•nz
hüntt'tt's. szabadság-mt'll'fosztás. mit srm használ. Lrl(ft'ljrhh 
ft'lt'sböl még egyideig nag~· immrl-ámmal dolgoznak. dl' azu
tán jobban kitör s rlhatalmasodik a tl-tlrnst'll'· PP<llll' <'7. sziili 
a köznyomort. l\lindenki tisztt>ssi•gf'srn tD('Jit(•lhf'tnr a nag~·
vilá~ban. ha bl"esület('sen dnlgnzní•k . ..\ szf'gí·n~·st>~rrt g~·ors st•
gt'llyrl. állandó p~nznyu,jtással nrm sziintrthrt.iiik mrg, íro· 
nak a kért'grtök ~s koldusok ujabb típusát állít.iuk frl. So·
V<'IJük rá a társadalom mindrn ri•tl'II'Ó'I. mindrn rétr~:i-nrk 
összes taii'Ját. hogy dolgozz<'k •'• szrrrssrn mnnkálkodnl, ta
nítsuk mt'll' az t>mbt'rrkrt a kiitrlrsso'~~ttudatra. Tanulja tnl'l( 
tnlndenkl, hogy rsak a munka nrmrsit i•s boldogíthat. <'sak 
«'Z az eJI'yrdüll Jo!l'dm a tn<'ll'<'lhrtl•srr Szrnt p;;( szavai szrrlnt 
ls: Aki nrm dolgozik. nr is rg~·,•k. 

Azonban csak az tanithatja köh•h•ssi•gtudatra a rt'ábí-
7ottjait. ha maga is százszázali•kosan teljesíti kötf'lt'ssé!l'ét. 
IIOII'Y az elm<'lrtrt a gyakorlat támassza alá és erösítse. :'lll
kl-nt akarja a bl'tl'll' rerl'ptj<'t másnak ajánlani. ha ö rlöbh 
nt•m használta. l'Z psrtben hamarosan rt>á oh•assák az Igazsá
got: orvos l"IÖször g:ní~yitsd tenmagadat. 

Trl.if'sítsük azi-rt kötell'SSPII'einkrt. tf'll'~·ünk tnf'l: mindl'nl. 
mi\'rl lstennrk. frlt>barátunknak Í's önmall'unknak tartozunk. 
t:zrk a kötör\'i·n~·brn •·annak me!l'írva t's lt>fektetvr ... .'\ ti7pa
rancsolat az f'DlbPrisi•g- vez(>rfonala. mert aszerint f'mf']k('dik: 
\'ali'~' siib'rd. amint hozzákiizelrdik. vagy töle lá\'olodik. Ha 
u vilá&{ meg akar.ia öri1ni a b~k~t. kö\·essf" lst('n tízparan
•·solatát; ha a \'ilág rl\'t'szlrttr a bt'kH. t<'r.ien vissza a tíz
paran,•solathtu~" - mnnd.ia Leptay. a szorgos kutató ~s józan 
k ri tik u,, Aho~~· az ('r .ll'zus ls a kérdl'zösködöknek. kik az 
HrHkr-h•tt•t szf"rl'th•k volna bbtositani maguknak. l"g~·etlen 
föfrlti•trlki•nt azt hanll'ozlatta: Tartsátok mell' a paranrsokat~ 

t:Z<•knrk a bt>tartását siir!l'rti Szrnt Frrl'nr harmadik 
r('nd.if'. Sok rosszmájú fo~ralmat tt>rjt>sztt>nf'k r-1 róla. sok a 
halfrlfo!l'ás frlölr. Larordaire ki.irlenh'sl-1 hel~·tl'lrn szi!l'or
ral •'rtrlmrzik: .. :\ harma<likrenddrl a kolostori •'lt>t hrhatolt 
,, (·saládi szf'nti·h·br. mf'rt mind('n szoba: <'l"lla. mind('n ház: 
Thilbais" . ..\ t('r(·iárius szobá.ia azonban nem ridt>g- ('(']Ja s 
háza n('m magán~·os "iÍVatag. ID('):\' állandó imát t's Önmt>g
la&:"adást kíván. han('m htrnis. mindrn harmadikrendi szo
h;i ia. ann~·i. mint a ••r lia. s háza. mint a sivata ll'. mert a har
mttdikrrnd a világi t>g;\'l•nt Úg;\·anob· tökHett>ssfogrr \'f'Z('ti. 

mint a szf'rzrh•st a t•('lla. a rt•mt•ti•t a sh•atag. 
Ho~:~· a társa!lalmi ha.iokat mikt'nt on·osol.ia a lll. rrn!l. 

s a kiilf'lt•ssi•l!tudatra hoJ:~·an nr\'rl. azt a kövrtkrzö ft>jtr
~rh'srkhrn fogjuk latni. 

P. R<'thy Apollinárlsz. O. F. :'11. 
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t Farkas Edith S. M. 
A mag~·ar túrsadalom eg~·ik elö

k<>lö lelkis(•g(•,·d ismét szC'gényebb 
lett. Far·kas Edit. a Szoriális Misz
sziótúrsulat alapító fönöknö.il' mPg
halt. Ha szpmünk el0 idl'zzük azt 
a kort. anwlYbc•n szüll'lett Ps dt. 
azonnal C'J(·n·k tünik ~zdlemének 
nag~·sága. 

1877-ben szüll'!C'tt. Abban az idii
bt>n. amikor a szabadt>l\'Íís(•g kl
.ies düh,·PI ütiittC' föl a fPid. Az 
~\llamut C'g~·cs nagYtök(•sek a ma
guk szolgájának l1l'\'l'Ztf.k ki. csu
pún a nag~·tiikésC'k \'(•dPlmC' ,·olt a 
köil'il'"t'gP. mig a nagYtök(•spk elol
gaiba nC'm yo]t ioga bdea,·atkozni. 
!gY tPhát kialakult a kl·,·és gazdag 
(•s a tiinwgl's n,·omorgók or:vú.ga. 

sl'g. a hivatás-szervezetek roppant 
tiimPgmozgató C'rl"jét, és a "RC'rum 
Novarum" szC'lll'mébl'n vezeti Pál
ffy grófnő oldalán deinte, majd 
késöbb teljesen egyC'dül az Orsz. 
Kath. Nővédő Egyesületet. Késöbb 
megalapítja a Katolikus Női Patro
núzs Egyesületet. a Katolikus Tiszt
,·isdönök és KC'rC'skedelmi Alkal
mazottak Orszúgos Szövetségét, a 
Katolikus EgyetC'mi Hallgatónők 
Szent Margit Kör(•t és a Katolikus 
Ll'{m~·ok Országos Szövets(•gét. 

legjdlC'gzPtP:wbb megértöje, leg
szúrnvalóbb kövl'löjl' húnvt C' l hPn
rw. Eml(•k(•t mi . is k~·g~·ell'ttel 
örizzük. 

Ekkor ,iiitt a .. F(•rw az égbiil". 
XIII. Lc•t\ s rúm;~tatntt szociúlis 
körlvn·l(•n·l a ba i ok l!\·iikl•r(•n•: a 
,zabadn·rsc•m· c•gn•nli;tll'n kinw
nctl'lü harcára. s 'az ;il iam (•s Eg~·
húz iiso;zpfogá,út ki,·;'mta. 

Amikor így a női társadalom 
mindl'n rétPg(·t útg~·úrja (•s mC'g
szpr·vezi. rátC'szi az eg~·C'süldPkrl' 
(•ldénC'k korPnúját: a S::ociális 
!II iss::i6tá nm latot. Ezzl'l gondo~ko
d<~tt a társadalom-újitók elitjéröl. 
(•s _gondoskodott a pápáktól ajánlot t 
módszernPk intbménvps én·(·nY-
bPnmaradásáról. · . 

Farkas Edit fiatal tanúrnii \'<llt. 
amrknr a Rcrrnn nnr·arwn. C'Z a n·
nwk sznciúlis kiirle,·(•] C'lindult \·i
lúgformúló útj:'1ra. Atlátta az ú.i 
idiik nagv gondt~latút: a szPrn•zptt-

Csodálatos S/.l'l'\'ezlí l'l'l·jd imád
,;ágos lelki méolvség(•nPk köszön
bette. Allandóan írt. fáradozott. Sl'
bl'kPt gvógvitott. a rádióban élPtc• 
utolsó pillanatáig tanácsokat adott. 
:\ fpn•nc(•:;c•kh<'z o]~· közl'lúllú lúng-
1<-lkü püspök. Prohú:;zka Ottokúr 

ISTEN GYERMEKEI V AGYUNK. 
P. Arvavári Agnrllusz. O. F. :\1. 

bt<·n a mr ml'nn~·ei At~·ánk' Szi.Jksi·gki·pl'n kii\'l~t
kl?Jk. ho!!~· n1i ;11 (í f.!:v('rn1C'kci \·ag~·unk. f\)lcii g:vermc
Kt'l cgv J11l·nn\'Pi :\tvának. 

:\lindt>zt kizúrrilag .Ji·n1s Krisztusnak kiisziinhdjük. 
Jq,.n Fia az<·rt IPtt c·mlwrri·. hog~· az emberek Isten 
kti\·á khessc nl'k. Dl' ki·rch·zhPtn&m. ismerjük azoknak 
" :<Za\·aknak i'l'tl'lmi•t. hogy mit jC'!ent számunkra Isten 
é\'l'J'mckei\·i· lennünk" A Sz<'ntirás \'ilágosan adja l'n
nek i•rtelmi·t Isten gvPrmPkl·nPk lenni ann~·it .iPlent. 
mint bPIP>züil'tni egv olyan csalúdi fészekbe. arnelv az 
htl'ni•: \'(•rroknnságba kerülni lelkiJPg az IstPn család
i<Í\·aJ. !>len gnTnwki·nC'k lenni ann~·it jelent, mint 
Krisztus .Ji·zusban úi tcremtmi·nnvé átalakulni. hogv 
t·lctünkll\'n minrh-n ujjú lehes:;en (2 Kor. 5. 17.). · 

1\J:.rmo>t fiil\·c·t i ük a k{•rdi·st. lelkiismNetünk ho
t.:.\'an n·;onál PIT(' a n~t~\'hnrclf·r~·;ü. (·letbe\'ágó i_gazsá~ra. 
h n c: v f i Istl·n <IZ l' n .-\ t~·,lm {·~ (·n az ö ~:vPrmckc va
é\'ok'' Ett a ki·rdi·>~. ha .stahad mondanunk. mintegy az 
l<kn mag;l inti·;i a 1<-lkünkhi·,,. Roldogságsmmias IC'l
:":nkn<'k. >Zi,·ünkrwk vJhawm l<'gven \'álasza" Örökki· 
\· . ..;ak hall[!.:J;o;-..rm lst1·nn<·k kPrdl·sérC'? 

Tsll'n ~ ll'n·mti·s napjaihan az Plsö Pmhcrpúrnak att 
'nnnrlntL~ (·n~·l·Jn \·ag:'-'· ttz (•n 1orf'm1m(·n~·:C'm. saját kPp
rn{'l~nm ,·." hasonl;ttn.,~.:IJ . .!fJl11 \'<H!V. Iuaz. a bűn f'Zt az .álla
IHif()t fillhnritntta 1•-ten ..; (·mlwr kiizött. Krisztus (!Zon

han \'i.<vaúllitntta. É.s ],·]kémk iirökk<' esak hallgatna'' 
~~~ha~0n1 adna \'Úlaszt az Istt·nat\'a ki>rrli·s(•rp? 

Ting:: milycn mi,h·s{•gt·s l'Z ·a \'iszon~· IstPn {•s az 
··ml".r kiiziitt. <'gy ha.s11nlattal sz<'retni•m ni·miki·pPn 
mt·L!SilúgíLil1i. Szíil('ík . .:t!111krll· ~vt·rmckPikct szerC'ti) oda
arihssal ül ükben ringat iúk s "'';.,.,ükbe n&znek. mint \'a
Jam i ··ag'·"~{, tük<irlwn sajút vonásaikat ismerik föl 
~v<·rm .. kc·ik lt!T:,n :ITa~a.;ztos pillanat Pz! 

f:, mit f, h·l a ~n·r nwk 0 :\fplyik szót gügyiigi l'löször 
ajka'? - Tic·d ,·ag:;•,k. g,·,.rmckcd vagyok s ölelii karsóit 
n~·ujtja fPléd. 
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:llindl'dclig esak tc arltúl a magad•·iJi,J g~'<'lllH'k•·dru·k 
Elt>tvt (•s mindt•nt Ez c . ...;upún PL!:volcialú \'J..,zon\· 
\'nit. :\ g~·c·rml'k f<·il'ktP azonhan ÚJ, kölcsiiniis viszonyt 
tc•r•·mtl'lt kiiziittv (·s kiitiitted. :llnsl múr éi is ad \'alamil 
nekt·cl i·s pedig a mac:úi·ból. :\'•·kl'd ~dja iinmagút. amikor 
apjúnc-tk. an;.;jún;tk isnH·r l'l. Nt>kPd adja aí'utún szavfl1. 
akarctt:tt. miknr apjúnak. an~·jának rwvez. "''·ked adja 
szi,·i·t. amikor mint apjút i·s ~n~·.iút .s;pretettPI halmoz p] 

:llikor az l'm\)('r iintuclatra i·hn·d. at a parúrwi kis 
t•mbt·rkP. aki a teremlt•ll ,·i lúg kitPrjPsztetl karjain nvug
szik (•s himbúlr\d;ik. akt az btenal~·a sti\·i·n pihPn ' 
..... zózatút hallja: a1 l··n l!~·t·rnll'kPrn. az l•n kl·prn:'tsnm v:-~J,!v. 
:tkknr ft•}p} a/ <·mbt·r i.'-'. n1int a gü~vö.[!il (..:!vcrm('k a szü
],>rwk. Ön·<'lHit•zéi li·J.kk•·l mnnd ja: i·s i· n a tien. a IC' 
'!:--'ITllll'kf'd \'i:H!~·nk. J.-..1Pl1l'tll~ 

Itt h'·p azutún t··n·,··n:'-·bp ;11 a ki'dv"'lllli)s viszon~· 
Jnt·h· I ..... tl'n (·s Pnlhl·r ki.llt.itt fi-lnnúll lsten u~vanis mind
t·ddrg a ma~úi·húl adott nekünk. f:J..t,·l i•s mi.ndent. :\losl 
1 dl1tink a sor. hogy \';ii;Hnit adjunk mi is Ts1Pnnf'k a tllc1-

~unk<'·hól. l'g~·an mit" .-\ sn·ntiriL' nwgmnndja nekiink 
... ·\del lH'kPm. fiam. >~Í\·•·rkt" (·s ;111nak h;'•mm drága
,,,·iing\'i·t· hit•·t. r<·rm··tl\'l i·s sz<'r<'t<·l"t A >>'Í\' hith. hogv 
nlt·L!isn1t·rht·-.:-..iik (li .\ s;i,- rf'r~•l'·n~· . ...:,··c:(·t. hngv Atvánk
nak 111'\'t'lh'·:-:sük Öt :\ .'-/Í\· ."/cn•t(·fd hngv itnúdhassuk 
()t S;l'nf :\gnston ,,;t í~v m;I.L!VarÚI/:1· a1. i.•..:tf'nnt~·ai {·~ 
t.-..h·n.L!~·~·rnH'ki nu··l\·~t··~··.-; ~··kl\·is~•lnvn;tk l·s fiinn~llló l<ap
L'.""'••latn;tk mf•gt'·rtl'·.-.:···h•·l. tlnH'·h·itl•si·IH•z hftrnn1 dnlnL! 
s!ük:·.J·~··"'· 1. a hit. n1t·1f t/ ic;,;J;:tJ.: ~:tJfj;J :1z1. amit ;1 h'•
l!'k l:'tl. :.!. a n·m<'·nv. 1111·1 t t'/ m•·L!f;tnít !a :11 Plnhrrt rnost 
aJ r .t. hog v Pgvkt~r · L:tt 11; f··~ i .t ;,;t :dtii\':Í n1ost hi/alom
mal 1<·kin.t. :1.·a sn·r··1•·1 1111 1 t • 1 ;1 :,irtdvi t•rl·n\· iiri•kk,·· 
<'·h·1·zni :tk;tria Ist('nbt·n :t L··n _...,,.,, ···~ t"wnnC" mrgtal:ílt 
hold()g<q.~nt. 

:\ ll·ld-~ nlq . ..;t;dúlt \·il;'u.~o.-.: . ..,:,g:t t·/ .11 /·Jt.t ~iift'·t idiisza
kúhan. 



fRJa\~ICESCO DEL 
Az embernek olykor olyan jól esik, ha a zaj (•s vi

lágváros forgatag közül egy-egy olyan helyre mcnl'kül
het, ahol nyugodtan élvczhe~i a magány és csend fensé
ges adományát. Igy van az ember Veleneével is. szom
jasan issza magába a tengerre É'pítctt város ezernyi fény-

Enil·f•·l\l~h·l. 

ben pumpazó szt·p-i•gi·t. megcsndiilja a remek San l\!ar
l''>t, órákat időz a Doge nalo1<1 terml'iben, el-elnezi a 
piazzák tarka tümcgét. k.nül\'lteti magat a gondola'·'d 
a canalckun t•s canalettdkon. s egyszerre valamil;.·eu 
furcsa nosztalgia fogja el: milyen jó is volna valami
lyen kics. fcstiii hC'lycn egyedül lenni, ahol nincsen scm
mi más. csak az cmbe>r meg a tennl·szet. Ahol nincs se 
fény, St' pompa. dc van az Isten tC'rmészck. napfénv 0s 
madár-csicsC'rgés. nincs zaj i·s forgatag. de van magún:> 
és pihenés. 

Ha elfog l'Z a nnsztalgta. akkllr \'agyad IL>ljesülhet. 
hisz Velencétiil nem messzC', kinn a lagunák közütt, ott 
\·an úgy szólván l'l<ittC'd San Francpscn del Dt•serto szigc
te, ahol mindC'·'t mt>gtalálod. si'>t mi·g tilbbet is. hisz mind
ehhez ott még hagyományt (•s áhitatot is talúlhatsz. Ri·
gcs-régcn. fakólapú krónikák ft•ljegyzései szC'rint ug~·a

nis ezen a szigetPn kötött ki pJ\·álaszthatat lan társetval 
Frate Illuminato da Rit>tin·l Assisi nagv szentjl'. Szt>nt 
FC'rcnc. miután szcntfiildi útjáról Itáliába \'isszati·rt. :\la 
ts kC'gyell'ltel mut~tják fiai a hd~·t·t. ahol t·liísziir a part ra 
lépett. ahol azon az 1220-as vL·rilfl·n:'-·L·s augusllusi napon 
annyira ml'gll>tszt>tt neki a hPl;.' tPrmi·szl'ti szi·pségl' i·.' 
sZC'nt magánya. Öreg t•s iiriikziilcl ciprusok ürkiidnl'k a 
csend fölött, mcl~·pt lq~fPl.i<'bb a csnbo_gó hullámnak i·s 
csacsogó madárnak \·an jogában nwgzcn·arnia. Csupa kiil
tészet a hely. s a legenda is. ml'ly hozzája füziid1k .. \ ri''"' 
krónikák szt•rint ugyanis. micli'>n a szl'nt a szigl'l f<>ld
jére lépett. a ciprusok úgai ki>zül sok-sok maclúr jiitt l'li• 
f>s édesmelódiájú trillázúsba kPzdctt. :\1 :\\'l' l\laria .i<'li·r,· 
a két szent azután t•lkt•7dk imádkozni az officiumo' .. 
FPrenc pC'dig odafordult a madarakho1.. s ké·rtl' iik<·t 
ho!!y maraeljanak inliljuk alatt csendbl'n. S miki•pp " 
lc>gC'nda mondja. a madarak nwghallgattúk tl'stvi·rük ki·
rt•sÍ't, s áhitatos cst•tHilll'n vúrtúk IJl' az ima v(·gi·t. .\ 
másik emli·knek ma múr, sajnos. csak a lH'lyé>t láthatja 
az embcr: Szent Fercnc u~vanis a ftildl)l' szúrta a szi-

!!elen vándorbotjá!. s a botból egy hatalmas fa fejlődött, 
amelyet azonban körülbelül nyolcvan éve ki kellett vág
ni öregsége miatt. Ahová lépsz, mindenütt csend, áhitat, 
költészet. Szent Ferenc földje. 

Szent Ferenc fiai késöbb a szigeten templomot. majd 
konventet alapítottak, ma a régi kápolna mellett szé>p 
templom emclkedik, melynek építése, feslése, díszítése 
t•gyaránt ferences munka. Képei a Szent életének jelene
tcit ábrázolják, ami természetes is, hisz itt a szigeten 
minden az ö cmlékét idézi elénk. A ferences konvent 
pedig máig megőrizte a rend legszigorúbb szabályait. 

A csend, magány és áhitat az oka azután annak. 
hogy a szigetet a világ minden tájáról oly szivcscn kerc
sik fel az L•mbcrek. A kolostor emlékkönyvében egyszerü 
turisták aláirásai mellctt királyok, hercegek, kormány
férfiak s a szellemi élet kiválóságainak nevcit is meg
találhatod. 

Kés(j este van. mire az ember visszaérkezik Velen
cébe. Egy mély i·s felC'jthctctlen cmléí,:l't szerzdl azon-

b<.111 magdnak a szigL't fL'ikt·n·sL'SL'\·ei. ahol a n1agd tvl.J!'.' 
pompáJában é·s ,.,d,·,súgában megismerte az .. o beata soh
tudn". i·s .. o sola bealltudo" \'llágát. 

Dr. Keri>kg~·ártú Imre. 
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FERENCES SZEM MEL 
.'\ mag~·ar l'isztrrl'iták az Idén ün

nrplik mag~·arorszag1 lrtrlt"pt"désiik 
n~·ol<·szoizévf"s .tubilf"umát. Szl'nt Fl"rt'nt· 
fiai mt·b· rokonszt'nVVt"l í•s hálá\•al 
t•reznt'k t·g~·ütt Szent Rl"rnát fiainak 
tirihnt~\'t'l. nokonszt'll\'\'{'] azl·rt. ml'rt 
szoros barátságba kapC'sol.ia a kl•t sz('r
zt•tl't az t'\'!'~Zázadok közös munká,ia. a 
tnag~·ar l4:·h·k ntrgszt•ntrlt~s<' s a mag~·ar 
türtt·twlt•m (('m(·rclt•k szrnvt'd('st•. Kii:lii
st•n vért•ztiink. \'f"f('H(·kt'ztíink. pusztul
tunk. vesztiink Ju•mzt'ti rnultunk lrgszo
rnorllbb nJ.pjaiban. a tatárdulás t·s a tH
riikhúdolbág iddt~n. l:g~·iitt í•pít<'ttünk 
a rmnnkból új haz<it az C'lbu.idosott nta
~~·arságnak. s C'rösít('ttiik Krisztus kl"
~~·t·hnl·vl'l a t'!o.ap<isoktúl i.isszt'rnppant 
fajt~inkat. :\ lll'lltZf"ti l•rzt•s áJ)Oioisában 
t':-. \"t'delmt•ht•n JU'clig detiink ~irán is 
dt•rpka:-.an kivt•ttiik ri•szünk('t. nta~~·ar 
harátokk~i tdt nta~~·arságunk t;:-: li:ultúr~ 

munko.ink. Csak a múdszr-r \'Olt más. 
Sz('nt Bt•rn~it liai a ntonostorok magá
nY~ihan t•s a tansl('kr-k('n. Szt>nt Fr-r('tH' 
fi'ai pedig \'~ÍndoraJ)OStoJkodáshan \'t>
g-('zt(•k ('7.t a munkát. -- llálá\'al pl'dig 
azt'rt iilliH'JI<'liink. mt•rt a mai ft•rt'll<'('S 
ll<'ttllt'dt~k szín<'-.ia\'a a dszt('rd ~imná
ziumnk tH'\'(')(•sr. s ÍL:"~· a t•isztf'rd taná
rok áldott kt•zt• szorta lelkéb(' azt az 
l'l~ú (·s alapos n·ti·st. amr-l~·r(' a ft•rr-n
t·t•s szellem l•píilt. ~ amcb·bt"n a ft•r('nrrs 
kultúrmunka g~·ükt'r('zik. :\ :\lag~·ar 

Bar.it r1t•kkrl az i·rú·srkkt•l fog krzrt a 
:\la~~·ar ('isztl'rd Hl'rtddt'l. s ntrrít a kii
'l(i~ mult t•rti·kl'ihtil lt•lk('sl"dést a .iü\'ö 
,z;ízadokra! 

.\ .. ltító harátrúl" i·!ooo Ka~sa prol('toir~ 
il.hJ.~~Í.l:"<inak pap.ioirúl irt tHhb lap a na
pukban .. \ ma~:"~·ar frrl"llt'('S h•lkipásztor
kodá~ az utúbbi t'\'('kb('n taKadhatatla
nul nl•hán~· ('r("()('ti ~ondolattal gazdagi~ 
totta a lt•lkt•k. kiiWnii~('n az ifjúsá,:: mií
\'í'lt'si·rwk rnúdszt•rét. Tühh \·árosban 
Jlort \'C'rt a .. mnzis har&itok" húditú 
munk&i.ia. K(•,kt·n~·tilmt•kkt·l szilrakoz
tat.iák l·s \'onj&ik t•l az ut('oitill az if.hisá
L:"ot. KiroinduJa~nkat sZt"f\'t'Zttt"k. ho,::~· a 
... 1ahad lt'\'t·~ii ~ildását l•s a t('rnti•szt't 
,z('rt'tt"ti•t iiltt· ... ~t·k a ki!>tt•mbt"rt'kbr. Pt·
l'St'tt. F.gt>rbt•n. Ka~sán. Szi•(·~t•nybt'n. 
Fiilt'krn. llah·anhan r.l) a:~·('rntf'k.iátsziJ
tt•n•t ll·tC'sitt'nt·k. hug~· a szi•p .iáti·k 
mű \"(·~zt'tt•\'í'l nt•nw:-.ítsi·k a gy('rmt•klrl
kt'l. :\lt'M'tlt·lutánuk.tt rt•ndt•znt"k. hoJ:"~· a 
g-~·t'rmí'k ki-pz(')t•t\'il.lg-át ll"küsst·k. t·~z
rnt•n~·i~i·e~rl tültsi·k ,·., az l'rküksi h::az
:o.á,l.:'szol~o.iltatás t·g~·t·n~úb·át ra~~·ng-ta!'l
~ák rnr-g a nii\'rndi·kt•k dütt. Tf'mplo
maink ..:-~·í'rtní'ki·rwktiil hangnsak. t:..:t· ... z 
kiilfinálliJ ,··rwkkultllra !>Jar.íad rnükiitlt'·
"'íik n~·umán. a .:~·t•rml'k mt·gtanul a 
tt·mplomhan t'IH'kf•lni. s .. ki·tszf'r imád
kozni". lloJ:.\' a muzi kfitiitbi·~t·t lt·K~·öz
:tt'·k. a "zahadahh alakítást kínál{, h&ib
.. zinj;íh·kkal ki:-.t.-rlt•tl'znt·k. :\ holbuk tw
,zt·d ;,··ht·n a'/toin tt·l.ir~f'n a hittanár ha
Ltlm;íha kt·rül a ~1úrakuztat&i:-.. és a lt•g
rn•· ...... n·hhnwnö í'rkiill'si ~Zt'mlt.·ltt·h·~ 
,.,'lkiizt•vt·· válik. :\lo!>!t nwg- itt a tt·mp
lumríitt· .... wk ('lU' f'J:i-szí'n t•rt•dt•ti mt•J:
oldoi:-.a. l,;iratlanul olt-!>!iln (•"i kitíínüt•n 
ht•n•zt•lt•tt lt·glüti·si rt·tul ... zt•rt··,·t·l J::'~·iizi 
It· St·lw~t.' t•n at~ a a hidt•gt't. ~ hiztn~ít ia 
.1 h•mJ•Ioml.ítol.!ata~t a h•J:naa:~·ohb tf'l
ht•u i .... Eddig Ka"i!>!a. RudaiJt'st-Pasarl·t. 
mo~t Jlt'dig ( l\'ÜIHD (), mindkd pl('bánia
tt'tnplnma a1 ii rt·nd,zt•rt• "iZí'rint ki·ri a 
h·mJlhmtlutt· . .., ht•\'t•zt•h·M·t. Sa .. fütö ba
rát'' t•zt a munká.t a l('gna2yobb szak
értí'lf"mmt•l i·s (•saknf"m sa.iálkt>zült>K 
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végzi. Kalapálja, szögt"ll, furja, vágja, 
olvasztja, forrasztja a krzrügyébe kr
riilö vasdarabokat. s akárhányszor rgÍ'
szrn t'rrdPti fogásokkal, krvPrésl ará
nyokkat épitészpti mt"goldásokkal VP<Zi 
hatalmába az anyagot. Boldogan köny
veljük Pl ezt"krt a lelkipásztori rrPdrti
ségrkPt. mt'rt mindPnnél jobban bizo
n~dtják a ft>rt>nrl's szellt"m teremtö ("rr
.it't t>s Jelt>mi·n~·rssl·gi-t. minden b('lsö t•s 
külsö akadáb·on g~·özrdelmrskrdö ki
tartását! 

Szent Ferf'nr mag~·ar fiai örilmmt•l fo
Aadják \'a n R o r se l a r r V r n á n ,. 
franria kapueinus at~·a kiváló kiin~·vt·t a 
szf'mli-lödt's mÜ\'t;szett'nek (')sajátításá
rúl. _.\ mü mag~·ar fordítása a nt·~~· t~,._ 

250 éve 
hun~·ta h· szt'mi•t Szt•nt l'a!>!zkál. az 01-
táriszentsrg tisztt"lt'ti•rr alakult Ü~!>!lt'~ 

t·g~·e!'tült>l védöszt"ntjr . .-\z Eut·hari~ztia 

n•lt lrlk<'nPk központ.ia. A ma~:a "~'"

sz('rii t·lt>lÍ'bl' oh· fün~iogí'Sf'll állította 
b('lr a :\'ag~· Szf'ntsi-g szolgálatoit. hog~· 

mindt•n szt'nlst'gimádú ldt•k t·~zrnt·n~·

kt·pt' Irti. :\lindPn -.abad idr.ii't a sz<•nt
~i-llhéiz t'lütt tültiitt .. ; ..t n~·a,; örú·!"!t'. ~ 

ki·söbb a Slt'fZt"tí'~i kHtrh•ssi•gr-k tt•l.h•!ooi
ti•!>!f• közbt"n ll·lt"kht•n imádta a !>!Zt'nbt·gi 
.Ji·zust. :\ Sll.•nt Ost~·a na)lrafurgo ja 
Paszkat tt"!>tt\'i•r. 

Uárc·sak mt•gi·rtt•nt· korunk a Szt·nt 
Paszkál pi•ldáját. s \'all&i!'ti dt'tt•hf' ih· 
küvt•lkt•zt•h•s('n állitaná. a ... z(•nt...i·~i .h·
zust. a tí'mplomot. a g~·akori ~zt•ntáhlu

zoi.~t. a napi szt•nbi•gimád;ht. t·~~· szúv.tl. 
a lt>ljt•s('rt t"ut·hari!>tzlikus \'mllá!>!han ala
kult"J !>!Zt•nt i-h•tt"t~ 

Szt•nt Paszkál. kün~·iirügj i·rtiink. ~ 

nt'\'f'lj bt·nniinkl't az Etu·hari~ztia ~zol

gálatára! 

VPI PZ rlött Bfl'shrn tanuló Í's lelkipász
torkodó mag~·ar ft•rl'n<'esek munkája. P. 
Kalmár Ozs<'b dr. frdrzte fpl a kiváh; 
míí\•rt s szrrt"zh• m('g a szerzötöl a for
dítás .iogát. .'\ kis bi'l'si társaság P. 
(hsí•b krzdrmén~·rzío-.•re fel is osztotta 
tiisti-nt a kis munkilt több részre i-s ki
osztotta a magyar trstvt'rek köziitt. A 
n~·rrs fordítást P. (hsi'b dolgozta rgyb~ 
\"an Rof'st"lart" ab·a nrg:vrdik kiadásra 
szánt kt·ziratának ('rf'dt>ti francia szii
wge alapján. Aki szrrkrsztett egybr í•s 
.. simított" iJ~·en köziis erővel ki-sziilt 
munkát. rlkÍ'pzrlheti, mPnnyi munkája 
volt \'rlr P. ÜzsÍ'bnrk. Három hónapon 
kt'rt'sztiil minrll"n szabad ide.i~ben a ror
ditással foglalkozott, s diktálta a .. simi
tolt" szöv~gd fiitiszt~lrndö Or. Barti 
Lőrin(', ('SZt('rgomi hittanár úrnak. a 
mag~·ar munká:;,;k-akkori bt'rlini l('lki·
~zt•nek. l·:nnt'k a pi•ldás iisszrfogásnak 
J:.\'iimiilrs<' Yan Roes('larl" kön~·v~nt'k 
magyar fordítása. Ig-azán hálás a ma
g-~·ar fert•nt'('S tábor rzt'knrk a .hl\·ari·szt 
ni•\'tí'lrniil maradt i·s rnunká.ink rlism('
ri·sl·töl mr~n~·irbált at~·~iknak~ 

KiiWnlwn az irodainti i-s a tudmná
n~·ns munká.nak is tllí'J::\'an a nta~a ('r
kiikstana. :\linrl<'n írúnak ~s kutatúnak 
nwgvan a .ioga ahhoz. hng:v a munká.iá
hiJI .. szt•rzl"tl" an~·agot a saját nt'\'t' alatt 
h(nzuk forgalomba. Ifa rnás rnunkáját 
.il'lf'ntl·kt"nyt"hh rt·~zlwn. \'a~~· Í'Pil('n 
e~í·szbrn rlfogad.iuk. akkor l~galáhh 
társsz('rzÖn('k tiintl'tjiik f('l \'ag~· a c·ím
laJ)()D, \'aJo· a ht'\'('7.f'tÖ sorokban. Rizn
n~·ns jogsl•rti's \'Ollt a sz('llemi munká..."\ 
•·g~·f'tlt'n bi-ri-nf'k, munká.ia n~·ih•ános 
t•lism('r(·sl•ní'k m('~tagadásában. t:z alól 
llt'm mrnt ft•l st•nt a kor. sl'm az állás. 
llasonlúkt;ll \"(•t az az író. aki más gon~ 
dolatait. t•rt·dml·n~·t•it. t'ikkí'it. kiin~·veit 
sik('fl'í'l ft'lhasznál.ia. magoit a fnrrást 
prdiJ: t·,t:~· ('Sf'tlí'niil odahig~·(·~ztf'tl uta
lüs"ial alázza nlí'l:. ('uit111r suum! Ez áll 
a'/ irodalomra is: 

.\ Kal)i~ztro.ln S1.t'lll .lánusrúl IH'\'('Zf'tl 
Ft·n•nc·•·s RNullartontán~· .. (i~·üng~·iisi 
i-'(•rt•nt•t•s Kön~·vek" (Editionf's Srholar 
Fran(·i~•·anat> G~·iing~·ösit'nsis) dm('rt tu
dnrnán~·us kiin~-\'~orozatnt indit. Ri•gí'n 
hián~·zott a rendi tudomán~·osságnak 
ib·t•n inti•zrnl·n~·('s biztosítá~a. Szerzf't('s
rt·nd t·nni·l ('szmi·n~·ibhrn nf'm is nhl
hatja tn('g a rrndtagok tudomán\'ns mű
\"(•itwk kiadását. St•mt·sak arr~ tiirf'k
~zíink. hug:\ .. a f('rrnt'('S tudomán~·t mPK
szúlaltassuk hazánkban. han('m külön 
enndunk \·an rá. hogy a kiadásra k('rülii 
kiilrtrk az álla~:ot mrghalad<i tökélrtrs
,,·.~~t'l di<•si•r.it•k a mag~·ar ft'rl'nt·rs('k 
tudnmoin~·ns hi\'atottságát is. Nt•m vt·
lt•tlt'n, hog~· (;yfing~·ösriil indult litnak 
a sorozat. (;~·fin..:-~·fjs a magyar f('r('nrf•s 
tudnmá.n~· i·s szr'llt•m hiih·söjt" századok 
úta. :\lo!>!t t•zt a hagyomán~·ns hi\'atá~t 
\'al6sít.iák a tnt'J:.it•h•n(·srf' kt'rlilö kHtt'
h·k. Fogadja a mag~·ar tudomán~·os i·l••t 
..,zt•rt·h·ttt'l i·s nwgi·rti·sst"l t'Zt'k('t a míí
wket. s hallja mr~ bennük llalí·•i Sán
dor. Szt•nl Uona\'t•ntúra. UoldnR St·utu .... 
Tt•mt•,\'ári J»('lhárt. Sag~· András, ('satú 
l·:lt·k tanita~á.t. a ft·n·nc·t>s rnult drága 
ha~:~·atí·k;it. Frllí•I>Í·,iikböl ,.,ak áldás fa
kadhat a mag~·ar hitludnmá.n~·ra t•s böl
, . ..,..h•trí': t•l('\'t•nst~gt'l. vitázó kf'd\'t'S, sza
hatu,~oi~nt \'i'z ···h·tíinkht·~ 



• • • 
P. Szalay Emil, O. F. M. 

Esteledik. Fütyül a szél. Pengeti az erdők fáit, akár 
egy megkergült cimbalmos. Lenn a völgyben köd hen
tereg. Idefenn a csúcsokon dermedten bujik meg a far
kas. Lombjukat vesztett, feketére égett, szárazcsonkú 
fák sirnak fel az égre. Valamikor főuri vadászok jártak 
erre. Durrogtak a puskák az erdőn. A vadásztüzek nagy 
fekete foltokat égettek a füben. A jókedv és vidámság 
járta a vándorló tölgyek, zúgó topolyák, szöke bükkö
sök és ballagó nyirek rengetegében. 

Most csak a szél zúg az eleven sirok pusztájában. 
Tévedt, menekült madár ijedt szárnycsapásokkal, si
kongva repüli át az ítélet földét. Mert cudar világ járta 
l'kkor Magyarországon. Éjtszakákon világos volt az ég, 
falvak égtek. Az utakon török és magyar hullák fe
küdtek. Rabló törökök barangoltak az országban. El
lepték a falvakat és városokat, rníndenütt raboltak s 
gyujtogattak. Az erdökben bujkáló alakok tüntek föl, 
hogy ismét elvesszenek. Árnyalakok tüntek elő a ver
mekböl, akár a toportyán férgek, vagy egyéb dúvad ál
latok. l t t is egy rémült árnyalak, ott is egy kétségbe
csett emberárny. Neveket sóhajtozva a rémült csendbe. 
Valaki után sírva-sikoltozó, valakit hívogató, szólítgató 
anya, vagy hitves. Ijedt zavartól rémült szemü embe
rek, akik ide menekültck a török pusztítás elől. 

Vén ember kuksol a Mátra egy szálkás szikláján, 
fl'nékig dermedt vizecske mcllett. Orzi a hegyet. Ki cl
len, maga sem tudja. Hisz, nem jár erre senki scm. Mert
hát, Uramfia, ki gondolna arra, hogy a járatlan vadonba, 
a széles irdatlanba bcmereszkedjek esteli időben. Nem 
jöhet ide senki ... 

Nem-c'? 
Hát ott jó száz méterrcl lejjebb, ahol hírtelen ma

gasba ugrik a hegyoldal, az a feles képü idegen minek 
Jőn'' Hova igyekszik? Kopott, foltos barátcsuhát szag
gat rajta a szél. Vörösre marta a képét a küzdés. Ma
gas, erős. fiatalembl'r. Nem paraszti formájú. Kémlelve 
néz körül, s figyelve hallgatózik ... 

Sehol semmi nesz, csak a vadlibák kiabálnak ta
nácstalanul, nlintha utat tévesztettek volna. S a mély
sé•gL•s, lelket álomba ringató csendben kitörö örömmel 
buggyan fel az öreg sziveböl a Dicsértessek ... 

Mindörökké. Amen, - feleli a barát. 
Nem történt semmi baj azóta, Mihály bátyám? 
Hála a jó lstennek szerencsések voltunk. Nem jött 

l'ITe török. Csak nagyon vártuk már, Atyám. Két napja, 
hogy egyre várjuk. 

Örommcl jövünk mi mindíg, de a török egyr<' lPs
kelödik utánunk. S a pásztornak óvatosnak kell lennie, 
- folytatja suttogóra vált hangon a barát -, nem a. sa
Jál, hanem a rábízott nyáj érdekében. Nagyon kell vi
gyúznia, mert könnyt•n akad áruló. Ha mi, pásztorok, cl 
" \'Pszünk, elnyerjük a vt·rtanúság koronáját, de a ma
gyarságnak élnie kl•ll. A katolikus vallásnak innen ki
n·sznil' nem szabad. 

Nt·m is vesz ki soha, - szólt keményen Sárközy 
!\l1hilly. S lassan beszélgetve mc>gindulnak az erdő bel
sejt• fl'IO:•. Az öreg kezet a szájához illesztette, és egy
más után háromszor mély, hosszan elnyujtot! bölöm
bika hangot hallatott. A kö\'l'tkező percben az erdöböl 
hasonló hang fl'lt•lt ... 

[gy tisztásra é·rll'k, s csendben várakoztak. Hama
rusan ml'gélénkül az erdő. A rejtekhelyekről furcsa 
ltildszinü állatok módjára jöttek elő a bujdosó magya
rok. Halillosan kinwrült. elcsigázott emberek. Vagy öt
venen lt-hl'ltek. A ké·tsc·gbeeses odafagyott az arcukra. 
Hongyosan. az ehst•gtiil halottfehéren támolyogtak. Ami
kor rm•glátták a barátot. a SZl'mük könnybe lábadt. s 
ajkaikróL mint könnyít<> nll'nnyei galamb röppent cl a 
súhaj: a csillagszem ü barát. Országszerte így ismerték 
Kl•ldfy Dt•nl'sl, a huJdosók vigasztaló.iát. 

Egy galy rl'cst•nt, nlintha a l'St•nd üvl'gjc tört volna 
kPttlo. A barát felvl'IPitL' a fL'Jt•l. Szava úgy hatott, 
mintha hosszú, néma tt·peliicll-sekn• adott volna választ. 

A vesztett háború nem juttatott volna egymagában 
ilyen mélységekbe . . . Az ország pusztulása már régóta 
készülődött ... Egy pillanatra megállt. Körülötte puhán, 
nesztelenül dült el a fák árnyéka. Az este mind jobban 
előre kúszott a sürüböl. Ebben a pillanatban egyet gon
doltak valamennyien. Az ország elveszett, a lecke él és 
kínoz. Az ősi hibák, a gőg s a zabolátlan pártoskodás 
juttatta ide. 

Básty, a nógrádi vár kapitánya, összerázkódott, a 
foga vacogni kezdett, rögtön rá meg forróság öntötte el. 
Kusza szavak c&erepeztek az ajkára. Fölugrott, s olyat 
fujt, mint a vágóhíd felé vonszolt, megkötözött bika. 

Az udvarbíró részvéttel figyelte összevissza taglej
téseit, s panaszos tekintetét. 

Ubul! - szólt rá halkan. 
De az rá sem pillantott. Vesztétérzö, veszett hara

pásokat osztogatott gubancos eb gyanánt guzsorodott 
össze. 

Ubulkám! - ismételte szeretettel, s a vállára tette 
a kezét. 

Mindenki valamí irtóztató tisztelettel leste, kémlelte. 
Tudták, hogy nem eszik, nem iszik mar hetek óta sem
mit. A vad verekedés óta reszkető kezekkel szorítja ma
gához alvadt vérrel borított buzogányát. 

Most is, mínt mindennap, töprenkedve bámul maga 
elé. Allandóan gyötrelmes látomásokat káprázik a sze
me. Látja a hitvesét s az édesanyját, kik egyedül üldö
gélnek most a vár kertjében, s sápadt vágyakozással 
néznek előre, valahová az Alföldre, ahol most jó ma
gyar legények vérükkel öntözik a török lovak fütermö 
mezöit. Hangosan felzokogott, s meg-meg libbenő sí
rással a hangjában megszólal: 

Leányaink, húgaink, anyáink és hitveseink erdők 
rejtekein eszik kéregkenyerüket kidobva, kivelve a kó
borló bitangok condrás vágyainak. Magyar élettel van
nak tele a börtönök. Oh, te jóságos Úristen, tekints le 
ránk, mily kétségbeesett az életünk. És felszabadult. 
nagy férfi-sirással zokog, csak egyre zokog. A többiek 
meghatottan könnyes szemekkel allnak. Benne és sor
sában valamennyien végzetük hangulatát látták. 

A növekvő esti homályban, s csüggedésben csak a 
barát felmagasztosult alakja latszott, s fehér korctája 
világított. úgy állt közöttük, mint régi idők örökös ke
resztjének élve maradt hírnöke. A csendben újra meg
szólalt, s az előre kúszó sötétségben már csak a szavai
nak volt körvonala. 

Magyarok, testvérek! - s a hangja remeg a meg
hatottságtól. Meggyaláztak bennünket. Hitünket kereszt
re feszítették, megcsúfolták. Kincseinket elrabolták, tort 
ültek a boldogságunk sírja fölött. De ne csüggedjetek. A 
bujdosás már nem tart soká. útban már a feltámadás' 
Ut a szabadság órája! Ne féljetek! A felszabadító hact
sereg közeledik, a török mindenütt víssza\·onul. A lecke 
kemény volt, de tanultunk belőle. Megtanultuk, hogy 
amit a nagy magyar lelkek mutatnak, az az ígazi ma
gyar lélek. Megtanultuk, hogy faji bűncink és nemes 
tulajdonságaink egyazon töröl fakadnak. Mert a gőg az 
önérzet eretlen formája. A sírvavígadásban a késöbb ki
érő komolyság van. A pártoskodásban pedig benne rej
lik a nemzeti büszkeség csírája. A nagy lelkek csak ki
vonatai a nemzet lelkének. Ezeken kell ne\'(~lni a ma
gyarsága!. és vinni a lelki feltámadásba. Amely már 
útban van ... 

S a hangja mintha visszhangba ütődött volna. meg
ismétlödött, s ez olyan volt, mintha a sötétből sok hang 
mondotta volna ugyanazt ... 

Ismét csend lett. Szendcrgö, méla nagy csendessé•g 
ölelte magához az erdőt. Az újhold sarlója ezüstös éket 
tüzött a hegy tar homlokára. A bujdosók hallgat\·a áll
tak a hüvösrc váló éjtszakában. Szemükben új remény
ség mosolygott. Új életöröm csillogott, bizakodva, hittel 
c•s erővel. 

Hallgatozó, beleveszett Ilolekkel hallgatják a csíl-
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lagszemű barát résztvevő melegséggel újra felcsendülö 
hangját. 

kelóség. Nem volt ott úr vagy szolga. Csak emberek 
voltak. Síró hontalan, pusztába dobott magyarok .•• 

Testvérek, megmentett értékeitekre vigyázzatok. Ide
gen kalmárak járják a török után az országot. Mind
egyiknek föld, kincs, ház kell. Olcsó pénzen veszik meg 
a bajba jutott magyarak falvait, földjeit, kúriáit. A ma
gyarság ösi jussát, apáitok vérrel szerzett birtokát 
Ezsau-módra idegen kézre ne adjátok. Szeged felől két 
testvér<?tr.. élelemmel közeledik. Türjetek és várjatok, 
közel a magyar feltámadás. Ennek eljöttéért imádkoz
zunk! ... 

S az erdő mintha mesélni kezdett volna a messze
ségbe. Valamikor régen ... A barát megindult s har
matos szemmel suttogta vissza a bujdosó magyarok szíve 
felé: Én nemzetem ... , drága népem ... , fajom, vérem ... 
Kevésszavú, nagyszívű népem . . . Egyedülvaló, árva 
nemzetem ... 

• 

Es síró pusztává ostorozott hazájuk földjén, ezrek 
néma jeltelen sírja fölött, rongyot<ba takart emberek 
alázattal összt•szorított ajkairól az Ur imája suhan: 

Hajnalodott. Az egri országút felől két olasz kalmár 
sictett a Mátra felé. A sárga levelek utánuk hulltak, az 
erdő ébredezett. A hegyről egy ember ereszkedett alá. 
A barát volt. Az út kanyarulatnál szembe kerültek egy
mással. 

Atkozott pápista barát! - tört ki a düh a kereske
dőből, - itt is megelőzött. Örömhírt vitt a bujdosók
nak, s óvta öket tőlünk. Akár vissza is fordulhatunk. 
Pappal találkoztunk, nem lesz szerencsénk!'! 

Miatyánk, ki vagy a mennyekben ... 
Sirva mondták az erdőben. az Isten szabad ege alatt. 

Egyesültek a könnyben és a fájdalomban. Virágzó or
szág gyászos pusztulásában. Nem volt köztük rang, elö-

A gyöngyöspataiak ... Mária-tisztelete 1655-ben. 
A magyar ni•p keresztl-nysi•gn• ti•

rése k<>zdetétöl azonnal felismt•rtc a 
Mária-tisztelet kegyelmi gazdagságat. 
s Szent István példája nyomán a 
Szüz Anya tisztelői sorába állott. Az 
iisi kodexek és ösnyomtatvánvok tl'll' 
\"annak a Szent SzÍiz dicséreté\·el. 

A hitszakadás katolikus oldalon 
mélyítette a Szent Szüz iránt való 
tiszteletet. Sok katolikust épp ez a 
tisztelet tartott vissza a katoliku,; 
Egyházban. Az országos és helyi tiir
ténelem kC'd\·es esetekC't mutat fL•! 
arra nézve. hogy katolikus magyar 
népünk milyen gyermeki tisztelettel 
é•s ragaszkodással viseltetett a Szent 
Szüz iránt. 

Ilyen esetet említünk fel a török 
idöböl. Látjuk belőle, hogy a G~·ön
gyöstöl 10 km-nyire fC'kvö Gyön
gyöspata lakossága mennyire szeret
tt• a Boldogságos Szüzet. 1655-ben 
különös panasszal fordultak Kohárv 
István. füleki \·árnagyhoz. (Ez a Ko·
háry István a hasonnevű Istvánnak. 
Fülek\·ára utolsó \"árnagvának s ki•
siibbi országbirónak aty]a. ki maga 
1664-bcn Garamswntbenedekn<·l halt 
hiisi halált a törökkel vivott kemenv 
küzdelemben.) · 

A pataiak panaszukban l"l<iad i :lk. 
hogy ösi idiitiil fogva gy"rmekdl'd 
szen·tl'tll'l diszitetti·k tl'mplomuk 
\lána-szobrát. EnnC'k fc·.wbl'n iisz
szpg~·üjthett&k a patai C'rdii makkter
m<·s<·t. :\ httszakadás azonban a pa
tat kat!liikusoknak ezt a kegyelc·tt" 
.,wkását é·s szerzödését fc·ldiintöt•e. 
Pata ÚJ protestáns földesurai ugyanis 
ml'gtlitották a katolikusoknak. hogy 
a m~kktermest felhasználják. A jn
guktól mPgfosztott katolikusok Ko
hár~· Ist\·ánhoz fordultak (kind; Pa
tán birtoka volt), s t·lpanaszolták a 
rn<·ltatlansagot <·s jogtalanságot. me
l~·<·t a protestáns földesurak rajtuk 
<·lkövPttek. Tudtál--, hogv Koháry 
m<·nnyin• \·all<isos. i•s hivatkoznak 
is arra 1<·\·dükbl'n. hog~· a Szt·nt 
Szüz <·g~·c·sület•··nC'k tagja. 

A h'\"é•l szÖ\"PgC' a kii\"PtkC'zii: 
... Alázatos é•s "ivbt.Ji kiinyörgé•sünk 
alta! Istentül ö szent Fdsi·gétiil kivá
nunk Nagyságodnak minden IP!ki (•s 
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testi jókat mC'gadatni nagy boldogul. 
Juthat Nag~·ságodnak C'szibC'n. min

döntöl fogvást az Nagyságos kegyes 
.~ond\·isel&se és mi•ltóságos uri oltal
ma alá szakadtunk. siit m(•g Nag~·
s~god C'!iitt levii régi földcs urakig. 

soha minket az mi makktermii erdö
mkm•k gyümölcsiból meg m•m hábo
rítottak. mivel az Kis Asszonynak 
tisztl'ss<·gire (tisztl'lC't(·re). az ki so
kaktól - Magna Domina - ()/agy
asszony Urnö) úgy hivattatik. az r&gi 
fuldc•surak pic et laudabilitc·r (újtato
san i•s dicséretesen) eonfl'ráltak \"olt 
a mL'nloria hominum (t>mbt•r l'mll•
kL·zet óta). Mostanában pc·dig. az 
mint é•rtjük. n<·mply új cálvinista 
filld<.•s urak, Pat ában. nc•m tudjuk 
micsoda praC'sumtio által. az Szüz 
Mária tisztl'letitiil el akan·án abaile
náini (idcgt•niteni) s a maguk szo
kására útteríteni igyekeznek. 

Ez igy li·vén, Nagyságodat mind 
kiesinytiil fogvást nagyig alázatosan 
kérjük. hogyha eddig a Boldogságos 
Szüznek ruháját soha semmi <·n·t
nekség meg nem szakasztotta. sem 
helyünkben. sem mPziinkbC'n, Sl'm cr
diinkben, mostanis Nagyságod ropg
szakasztani ne szenvedjt•. Mibii\ ru
házzuk, hogyha ruházatjára eonfc•
ráltatott bt•nefieiumot (alapítványt) 
róla levonszanak (azaz IPszaggatj:ik). 

Tudjuk, Nagyságod kisded korától 
fogvást ennek sodalitiumjában (tár
sulatában) levén, sok ellenségi ellen 
triumfált victoriose (aratott győzel
mesen diadalt). Mostanis reméljük, 
hogy azon condonált régi beneficiu
mot kegyes gondviselése és méltósá
gos uri oltalma által megtartja és ol
talmazza. Faxit Deus, peroptim us ma
ximus et Bealissima Virgo (Adná a 
jóságos, hatalmas Isten és a Boldog
ságos Szüz). hogy Nagyságod ily is
tenes és lelki dolgokban fáradozhas
sék, szivböl kívánjuk. 

Mely fáradtságát Isten jutalmazza 
meg Nagyságodnak mind ez világi 
i•lctben s mind az örökkévalóban. 

Pata 1655 nov. 28-án. 
Nagyságod szegény jobbágyi. 

Pata városbeliek." 
Ll'\"l'lüket Pata város pecsétjévt•! 

látta el. 
(Erl'deti: a Nl'mZl'ti l\1úzC'um Tiirzs

gyujll'ményébc•n). 

FELVE:TEL 
a S:ii: Mdriáról nevezett 

Ren<itartománJtba. 
Fere11ces 

A Sziiz Máriáról nerezett jere·nces 
rendtartomány konkurzus! hirdet. 
Aki ferences szerzetespap óhaj! len
ni, kiil<ijc folyamo<ieányát (rrH•IIé
k<"ll·e: a keres:tlerelet, szWetési 
anyakünyt'i kivonutot. iskolai és or
rosi bizonyitvánut. a s:iilök bele
egyező nyilatkozatát, hogy fiuktól, 
mint szerzetestöl, semmiféle anyagi 
támogatás! nem rúmak) leykésöbb 
j 1í l i us l- i g e címre: Sze·n! Fe
renc-rendi Tartományfönükség, Bu
dapest, IV., Ferenciek-tere B. sz. 

Folyamoelhatnak éret!ségizeUek, 
!'agy oly ifjak, kik legalább a gim
nd:ium nem1edik osztcllyát jó ered
llté'nnyel •·éyezték: fels{jbb osz!ályliak 
előnyben részesithwk. A s.:l'r.::etesi 
prúbat<u eltclténl a neméret!Sé!liZet
tek, mint ferences papnüvt'"lt<iékek 
rég:ik a hiánu:ó yiruuá:iumi os:tcí
lyokat. 

A Ferenc-renel f{jkép lelkipás:tor
ko<iással, tanitáHal, bel- és kiilfül<ii 
miss:iós te1·ékenységgel foglallw:ik. 
s terjes:ti Szent Ferencnek immár 
'illO ér('s, ele örökké ifjú és derii."i 
.\:l'fi(•Hu··r 
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:'IJAHI.\-Ki<:P. 
Zi\'ataro:-;, nyúri este vult. A1. erdii 

l.Jl'sztü sütéljében eg,· lúny halad. Jobb
ra-b;J!ra boturkúl a [;'J!< küzütt. Köny
nyei vegigfolynak vonagló arcán •. hajút 
a dühijngö vihar szemébe fujja. Ö csak 
rnegy, rohan: El a \'ilágból, rncssze az 
l' ln ber ektől. El oda, ahol nincs kilnny. 
s1.ern·edl.•s, csalódás. Az élet igazs:lgta
l~m. nPki csak .szenvcdést ad. Elves1.tette 
anyjút, barútait és a legnagyobb kin
l'Set: becsi.ill'tl·t. l\1eghalni, igen meg 
akar halni! 

Osszeszedic legkedvesebb túrg.vait. 
melvek nlindig hüek vollak hozzá. Kis 
kos;r;.:.d.J~l tet te, s t nos t viszi a borz~d
mas \"(~·g Jelé, a kijelolt célhoz. c ... !j; .. 
:11. erdei Mária-kl·p. Ott akarja elki>n!t
lll a szürnyű tettet. 

Villútnlik. A fl•ny vl·gigcikkúzil.; a Ld.;: 
ko1.ütt. Havilúgít ~~z útra. Egl·szen kti!el 
\"~111 1núr a k0p. Stetve eléri. He:-;zket. 
A \'ill:un arcába \'ilúgít; könnyei pen'g
nek, n1int drága igazgyüng.\·ök. AtTil 

hah·~·tny, ije:-;ztö, hal:ilrd\':dt. ldegc:-;en 
kutat kosarúban. Elii\'l'SI. \'a\anlit. Egy 
kt.>p, L'des~myja kPpe. EIIJúc:-.t'tzik tölt.•. 
rnegcsúkolja. Aztán ilnakónyvc. Kupu.tt 
lapjait h~J.nys1or forgatta gyerekkor~l
ban'!! De min:• lett azúLt? Keze ride.!.!, 
\·asat tapint. A gyilko . ..; fegyver. Eg_v 
golyó \'~tn bennP, nagyon kell \·ig ..... úznia. 
hogy jól találjon. ldl'ge::;en elür~·mtja, 
de ... Pb ben <t piiLm.ltban ~~ feg:-.·\·er <.•1-
dUrdul. s at. egyt.•tlen gy1lku . ..- golyó kt
n·pül. Rest.ketil kt.•zl•bt•n nw~ füsti'i!tig ;,1 

plsztul:-.·. Nt·ll. 
I\li ti)rh>nt".' 
A rút.sah.i;.ér r."tl':-d\.,tr.tdul t .1 p: . ..;;;tol:-.· 

Lt\'~tsz;,',ra, attúl sult t.•l. Cs~d.- .dl né
m;'m, Hs.-..,zt.•tort ."'1.1\'\'el. Tcn·t.· mt.•ghtú
sult, l'inte kell. Dt.· úgy t.•rzi, hogy \·a
laki hi\·J~I. hi\·j.t t•s \'l•delmet aj~111l~ ILtt
r.ttekint. Ott ~·111 .11. <.·~:-.·szerü túkolm~·m:-.·. 
a l~l·p: Mciria .Jt.·l.u:-.:-..tl. S lllllltha lelkt.·
l>cn t..•gy ismeretlen kL'/. uuntll'nt tne.~
fordítana. :\rnenn,vrre \'~tgy(1tt a halai 
utún. ~mnyirl' Jl't(.IZJk nw:-.t tuk. I\.lil·rt'! 
A1. t..•rdci Mana-kl·p r~1111osulygott. S ~11. 
a mosolv mt•gt..·rú:.;itetiL'. Udaburul a 
S;ent St.~IZ ].tb.tlho!., kLinnyt.•s :-,;.emnwl 
kL·n bol·.-..,o~nat;t\, un;úlkii/.Jli: 

A hi1:d l·ppt..·n .tl\1.-iJI' húi1k k1 l':..:\· :·l 

tHdih/].Lilj' ll1ilglll 

J.auh· I.;.i~1.lú p.IJ lllti\Tllll l> 

AKIT A szt·zA~YA SZERET ... 
Eg:-. prutest.~:~:-. (·mht·J ~·--tHI.t\.t!tl'",ill 

lllt.·~s/.tb:Jdult l' h.\' \ t''l.l'tl bd.-.t l.li\l.id.t

".ttol. :\;un a ilel_\'L"Il kl"' ;,;~p<~ln.ü l·pJ
Il'tt·lt h.d;'tl>ol .t S!.U/.t!l.\'.tll.tl\. A \'.t~~~
l.ajatol Lt':ol. nwlyst·~~·-- 1 ."'t'IHI ldt·lh'!l 
ft.•kszlk :t :\l.tn.t l\.tJI·tin,t K."' m.~d.tr.d.

l'IH.'k:-.l.o\·:tl . .t lllL'/.l'l \'Jl'.t~~·k tll.tlukk:tl 
húdolnak 1tt d S/Ü/.,1!1\'d!l.t:.:. K1."' ;;n;·l~l
dok l'SUptl:·t :-.Ít.•t :\J.il'l.l lll11ll'Jll'.ll tlk-
1\,tdtan, L'Jll'd\·t· tdl' S ~11. t·:._::. 1,·, An.\·,, 
il:'/.logatjd k•_•g:-.·eimL'.! [.l':i,lll :t bünl>.t
nat kÜDII:O.f.'kt.•t, kutt·flyd.JL' fugja 111.11' 
\'ISI.! l" St.L•nt FI~tn~tl.;:, ii nl.I.Jd L·rlt·kt• ...... 

dr:1ga gyüngyként \·i:-.:-.t.ahullajtja rúnk. 
Eg~·szcr l·n is ott j:'1rlam a kúpnlnú

nt'tl. Eg,\' fütisztclcndö Ltr prl·dikúlt. Sza
va nvillilvl·skL•nl ért: 

-·Akit a Szűzanya szerel itt e föl
dün, azt ott fent is közcll·ben akarja 
!út ni. 

- Dc jú \'ulna ott lenni~ - tiirt fel 
szivemböl a \'Úgy. 

Csakhogy oda hófehér ruha kell. Szi
\'Cn1nek minden salaktól meg kell t isz
tulnia ... Mindenben. mindenkor eg.vütt 
kell eiubbania a SzüzanvcJp\·;,d. 

Letl•nleltem elL•bc. ~zemem t';.;ak flt 
l;t!ta: a \·irúgerdö küzepl•bcn tündüklö 

Filippo l.ipt>i: 
1-:g,~szt•n ~zt~p va~~·. :\lária! 

vg1 An~·;'it. Akt en.~L·m h kL'l'L':--L'lt. L'lot
ll'm ~tllt . .:\lt·~fn.~~tdLtm .t!->kol hú ~~t·r
mt"kt•d lesZt•k. 

-- Igy lt•tkl Any.Hn. t.'s L'l1 .L!.\'l'nne
knl. Nckt.•d ko:-./.onhett>m. hog\· el !1l'lll 

k\·edfcm at. o."'\ L'llYCtl. A!.l·rt kuldtl'l 
\'vl'I.U faragá:-.uk,lt :-./.Í \'L'Illnt•k. 11lL'I't S/.L'
It•l:--.1., Inert tPnt 1...; ktl/l'il'dbt•n .ik<.ll'."'/. 

Lt:l\1 1 Ko:..;/.(l!\tllll, l·~ fo.~illll l'I'Üst.•n .t kt..'
;edL·l llunwki Szahú :\largit. 

TE \'AG\' .\Z 1-:l.t:T! 

U . .lt'ZU:'iJ\ll T t..• \'.lfl ;t/. l';l'l ~ 

:\Id.-nr mag;tmhil/. \·e-..,;kk Tl·gl'd. 
\'iLÚ~.I.!,.i\ l•l\1\l'lll Jelkt•m J~.l]HI.].tl. 
ilo.~~· mvltúkt•J'Pt'n \·,ú·h.l:-.:'a !1.1~\· l.'r'tt 

'lt•dd langoit'J\·;, g:-.·arlo-:-.1.1 \'L' nl, 

lli1gy urüko . ..;pn Erll'd L'g.Jen. 
l11Jgy i.tZ t..•geki~ L·~apjon fl'l cl J:l!l~~j·t~ 
.JniJ .Jl·ztb~ !\'l'ikuled L' :-./.1\' ol~· 1!'\'.t! 

Henczt• :\lária. 

Látogatás egy irgalomházhan 
Az irgalomhc1z magányosan emelke

cl~tt <.'~.v nag:-.· ll-r közepl·n. A nap t bzLt 
rennyel aranyozia Oc hmnlukzatút. Csil
logott rajta a kereszt. szinte vidám'm 
hatott. Kívülröl semmi sem mutatta. 
hogy a tilrsadalom ki\·etettjeinek, a 
megtestc5ült emberi nyumorúsiignak, (•:..; 
" tehetctlt·n !"zen\·ecléseknek az otthona. 

Ha \' ... drtki elmeg:-.· előtte, békés apúca
zúrclúnak \·l·li. Nem :-.ejti, hogy ha nl·
húny percet ráúlduzn~t arra, hogy be
tl·riPn ll f>iint()f iJriJkre HLC:Uilndorodnt. 
és ·az élett('1 1w1úláiu 7nege1égedettF11 
,,:: •.• l·t.''.l/ 

:\ leg ..... t.t'~L·IJYL"bl> kuldlb i:-> dú:;;gaz
dc~g azok mellett. ak1k itt <·Inek. Turz
>'ZLI\ött emberkék i<~kn<~k itt. Alig me
rem hasznúlni az .. ember· szút. Csak a 
lelklik teszi iíket azzá, a furmújuk any
nyira ki\·etktJzött minden cmberic-::;sl.·g
bül. Az értelmük pedig talán az idlat(•t 
sem mul ja feli.Jl. 

Gondolkozó képes...;l'glikrül ezzel min
dent elmondtam. Nem lehet arr(>! be
s!.L•lni, ami nincs. 

A testalkatuk azonban külün-küliin 
tanulmány t~·trgya lehetne. annyira ku
lonbüzö. és mt•gis oly~111 e,gyforma. 

Ha csoporto:-Jtjuk tl:->et. a legborzal
ll1;!>'abbak a teljesen fejletlenek. Leg
tobbjuk 6-1.=> éve:'. L'."' nem nagyoi.JIJ 
C"gy nl•gy é\'es gyermcknl·l. Ne gundul
.iunk ezen cg:-.· musolygú:-;, kin·L·r. eg.\·
szú\·al 11édes·· kbbabdr...t. E1. a kl.·p úlum
szl•pnck tlin1k ebben a környezetben 
Et.eknek a ki.-; elkorc::;osult emberkl·J.\.nek 
~~ bőre olyan. mint a pergament. és e.gt.•
:-:zen tape~d csunt.iaikhoz. KiU.tl•sektii\ el
bontott arcuk kinosan rándul a r~·~ ida
luJntúl. amely ~·lllandúan gyi)tl'J üket. 

Fejük :..;zinte k1vétel nl·lkül ar~tn_\'
talanul nagy, foguk előreáll. cnisL•k 
l'gy tetszik nekem. hogy egyesek t.~g.\·
<dtdl<'ln nern bírják üsszezó.rni ajkati.;,;tl 
L'. i. a foguk. annyira elörenőtt, hog_\' ,1 

kt"t ajak nen1 !udutt utúna ft..•jlödni. 
XL·n1elyiknek a csontja is egl'::'/en 

1;•~:-.·. eltorzult. L·s n~tg.\·on kc\·L·s aL .• il~: 
nw:-.ulyugni tud. Az. egé::'Z terc>mben ta
Lm c:-.i.lk egy ki.-; \'ttk besZL'l nl·hún\· 
.--li ll, de az Js nehczt•n Lorthetü. 

S;;t•renL·:-.l·sebbek m;,·,r azok, akik uln• 
tudnak. Egy-kettö jéu· is egy ke1·eset. 

:--.eha alaptalan kis félmozdulatukat 
IL•sznek. és furc~a hangokat h .. dLttnak 
De ez sem \'abmi hango~. kl•rü. vag~· 
kti\'Ptelildzü kiáltás. hanem halk. bctt..•
!.,!es l·:-; t'gt·szen öntudatLm. Xen1 .ielenl 
scn1 fáJdalnl~lt. sen1 cnyhuiL'-st. talún .1 

fdradtan zih~do kis tudűből kitúdulú lt'
\'L'gŰ rclegtct 1 l· ..... ~l;,. <l h;,mg:-;zálak;.lt 

A szllletlosuktúl i.t.~:-.·b;nl fck\·(). bt•lt'g 
te:.;tt.•k párolgc·b,t 1uJtu.~atú. A kt'd\·c:--. 
nii\·l·rek b;,'u·milvcn ti:-ztún tart i;'1k fikl't. 
nem tudjúk nw~szt'lntt.'tni. · 

:\1. L'l:--.ü p;ll;matban ;JZt hittem. !ll'llt 

\)Jrok ki11.tuk m.tLHinJ. Do..' akkor rapi~
l.tnlott.un c~:-.· ti:-l.tt.'lendü nün:•rrc Szt'
!Jckn :-:nnog.tlutt e.l!.Y vékony. lt.'!Hlkl\'ul 
ho:.;:-:l.uUJJll kl'i.L'L'skl-1. Nyon1ban l'l 1."' 
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!unt a 11Wlh'kli!l' .... ; \'.'lg~·. i.1lni l'g~·:--lt.'ITL' 
ug~· UJT+.l klt k:tlkm. 

Elú.:ozur talan ~· :h'\'t'l" i:-; i.ilTd ·'••IHltllt 
hogy IH.~m i.llrja l~ l. Dt• ;L/.to.úl ~~/t'\ l ;; 
!alon fuggo IL'::-t.ul~-.•tr~..·. . ~..·~ :n.tr<tdt. 
T.t::tn l\·~..·;.;. •• :.t lti \'dll. d~.• J1L'~n h;•nt.• 
Illi . .' g. 

.·\zto..n t',::.:-· l11d:-iÍ\.. h.llnl.td:;.;._ ,,;,,li;i.;. 
~t·remb~ nh .. 'n~unk. v:-: !t~lytun \'i..llli,J.••tt ,1 

1\L'J' l':-i.d\. L'g:-· \'tJ!\ i.l::i.IIH.iP: i.l :\.llt'lt'/l":-

\l'JL'll tt•;.;.inh.'IL'i\.. 
Anlli\~'r t•ih.u.:.yt,dn 1.1 ho.Lt.i.lt. nll':..;;,.,,n,·

ny~bbultenl. D~.· t· ..... d.;;. t•gv J.;.a·:-il. :\lt;rt 
iü·rdt·:-l'k zuhanL.tk r:.:tL ;1111iktlll :1ll .~ ... ·
i\,iln~ IH.'n_1 It· ill.:: ct t. .:\ gy~.·rm~.··i\..Lrn ,;, 
111:nu:g l'lutten1 \·u;t;.li\.. lllUt.•tt:tk m.:
~ur\.at ru~:-<:'q,:lli.;.lJ,m. gyütrclmukiJt'n. 

E~ iü'l dl'Z:L'm mag~m11ul. kt.'IH':-Zt.'l'll \L' 

:' i~t:ll:!,,;\:tu:. ).lennyin:·l LtgyuJ~ l·n i·a~
:llllb'.' :\l:\'t'i t'l'dCJ11L'ltt.'lll llll'g ~IZ t.:p:-v
_t'!11t.•:' :\t.:n :l:dt~ll11 r<~ :-L'Ill!1ll\'l'l fL'lt.·:-

:,.'',: ~~:.;;\':;;::~~:;:l;; !l'.~'~~.~;~~· .. :;~;~~~~:;:~:~1::~ ::;!= 
LILh.l\.t.l. l ..... th .• 1 h-,t\:l''' t."l. <t ~t.·:-tu;, 

1 11 ~H':-:. Ped . ..: Pr\:;:-. emiJL'l't'il:. mmt tn. t ... 

l I'/.L'I11. t·,:.:_t·:-ll.'!1 llh.:.\'t'J1 L'l"Zl'l11. llll.~\ ."'l"lll~ 
llL\'d :-t.•m \'.:~yui\ i..;.ulUnb n<.dul\:. l":-;.d" 
t':.!..\'lkun;.;.nt.•l\. az. 1:-:t•:l :oblJt'l JUl\;,:~~~i 

t )h. l :-d;\: :~,t ni l.:.: t.-:: t..,:t.•iü·t a g.\·t·rnw~ 
r\.L'i\:L'~. l. :o' 'll i 1Uft'IJ l !t'!/I'<ÍI f /t'l!.'l'l/ ;, ll'.'P

/i.d' . ..:.H'f/l;d,·, }u!luflc/11.-ti!JI'al:. ,.,:·rrt ... Hd: 
~ • • p •• J.~ l l : l .... ~ l . " /l ( • ; .... : l • lll lll . li . 

.·\h,_•!...,\' • .:1 .i••::t·m h.~;;,h·:\.· " td\·.~ ... ;.i ii
.. 1\,,;,:,.; :t·r!:t· ..... lL"lll'l' :-t.~;yt..·m:-:;,,;,.j,;,;!] 

"~'/il: i. :v'. t',S,H..It'll //i trl!:'c 11l;.: l•r "·'" · 

. ~ •. ',;~~\;,·: ~ ;~1:~: ~~~H.'::;·,; ::';;;;;';';;:,'i:(; :i 1,::':·',;::~ :;;~ 
"-t :1lll.: ,:/. l i.· 'p l:l ,...:.• ''::l .... ~ '(; ,, ; ') i .. :." .. l:.!
.... •!l i\. l\ .• :. 

~:1. :~_\· lJ:z~,, ... ,,:; ::::l.- .. :: ::,,:;_,_,,, _,,,· 
Lt':-\l jJ/t·.t :-llL· i\. ,.~::-,:,,.;,, Lit• v:l t ·''"!•' 
''•'l:."li"HI! .11: l" '••."'t·i,t:. 1:1 ·,.!J'p,; 1 ;n r 

'''''! 1:.:.;.·, ,;: J .... :.' • • ·l: l!' ',., ! .• • 

'·'t'· .. (', ... ,,:,, ..... r:: •. J.·,'' ', .. 

:· ....... :~. i-::t·,~ .... l- t·. 

,;, :;·, .. · :!, .:l,.;,,:l,,dJ 1t· ... J : •• lill 

. .'t : '. : ~:~: -~' .. : ·:•::~1 ;~ ':',;~.~· .. ~.:. :;: ·;~.·:~: ·~l.\~ :·:1 1 ':/. :~· •. 
-!,•, o:IJ/\,o/; :JII\'t·Jt'!\. \'t•h'MJ\' lltlllf.l, 

~() 

KUtTI'~K S,\UK.\11.\~. ,. 
l·''· t·/,,··~·'' d :l': !l.• .. 't•' 

;~::. _\;,!:!. ', .~:·]:,;l \<~d~ ... ,:;· .. : :l: 
:\ !i.'lt ~:,,: lill'!)'·. t' 

.\! 

.\ .:.· 

.\ :: 
Ft:L· 

,,· ..... :J(J:_\,,;;;, .. :, 
'/•' :t·:·:- .. : ... :.·.-. 
' ' r .;,, ;.; /.l/!J.!ll• ·~· 
: l. ' /.1 . ' :..: ·; ' 1.~ : l' r. ' . ;.; 

.... . . -l• )Jt'l il:;:,,·',·. 
.hut·k :\l.tri.L 

SJJiitl :\1.: 

\";irok valakit. 

lli·gt•n allok ill. 

:'llt•g,jiill \'i•gr.•. akii ,·;irtam. 

Öl~lö szi\'f'lnht• ztt.rhun. 

p()("SI :'\lAHlA. l. rl•sz. 
..'SI.t'P rcggt..~l \'olt. A tengernyi Jü•k l•g

IJtll l.':'llpi.l.n a nap Inosolvgott le boldu
~;.~n, nünt egy gyt..•rnwl-\a~'l'. Az úllainús
!~)\ hns~zú ~It \'art ranli a 1t..'ll1plonlig. 
lryalug tett uk nw g. 1\legl•rdcn1li ezt ~~ 
:.;.i=-- f~Jr;.ait:-o;'tgot a1.. ;ddhcz 1ni n1eg\·ünlc 
Sokan bandulioltunk. talún hat\'ai1~1n i:-'. 
.:\lindenki t..':-;ende=--cn, l·sordultig telt úhl
t<~ltl:-' :-oZI\'\'e!. Ede:-oapúmmal Inentt..'lll. 
l·:Jottunk egy ön.~g koputt-ruh;·~=-- búl':-oi. 
:\lt·.~;d\1. nwlyPt lt.•ll•gzett, lút=--;ott ralt.1. 
h!ig.\· nl'tlt'/. 1wki ~11. út. .:\1. l·lt.>tL' nag.\.;JIJ
\I:k l \'~/l't lL•L·\tt.' lllÚI', :--' llll'.~I'O:-'ki.id\ j;.,h;t 
:ll":ll birt.~ ;1 .~!~·;do_!.!_\;~, ... :. Edt.>. ... ;tp;ún nw~
...... l J j :t ( ) t ~~l : 

~ B<.ll':':. uJjon li•l t'll't..' ~~ ,....;t.•;.;v!Tl': 
.:\ iJ;ú·:-;i nlt.'.~;,d\L :'\';t.~_\'Pt :-tlha_;~ntt. , ..... 

:Jl'hv; .. :-;.;.;1~gatn:t h.tll.~··n mL·g~;olalt. 
:\'vm. 1-\l'dn• .... ft .• :n :\l.tl.d l·.-..:tk (1d 1 

l'l'l.'i\. \':d;tl1••~.\'. li,\'.t :, ·g lllt'~.\·l'l.;, (l il 
iJ.t!'t:-.d;,,, 

:1\•bill't llL' lll nw n d• •: t. ll1l.'l't l'g.\':'/t'l'lt' 

~:.'~,'i 1: ~·,;;,\'::'.;!: ,;::~~~t 1<'', .:~'::~::,~;~'·7,'"; :;,v;: 
.t'l!Lp\ .. m 1-\; . ..;. ;lro~n.\·kvrt':-/IJt..'. A =--z:Yt·:ll 
v: 11:-l'll duhtlgutt. U (k lv;..:.t'll \'i.Ü.!\·:;,:11 

~ :1 :dt·: Ih· n>.~t.·n :-.'t·rv::vm \"tdn:; ·l,;Lt:L 

;~:~,;:~;t},F<~~~.;!~:~!n~\:~·';','·.~~::~~~·I'~~:,t,~~ 
:Jt·:n I;Lih~~~tam t' i.;.d i,:l·~:i-i..l' toi'Tl\'ol 
ll;t:., n~-;,t·d p,,, ..... J S/ti/ .·\:1y;11n. h.t~gy 
."':nl': .lit' 1\i:h:t::.JJll' l'aiJil .llargit. 

l<'ATORNYOS KISI<'ALlJ 
XII. 1".-jezt•l. ,\z iirt•g kasli·b·. 

l3arul-\l.;,hom:u~Üi, ~zL·p ;.;.; •. -..h·h·. a 1-\ol.

.... l·g füldt•:-ur.:Úl.ik <t tul.tid<~n.t ·.·\ h;t~.d~ 
m;1s ~dJI..tk ..... l.t·mL'i.; zu ld ; ... ,,:u~;dl'l't.'l lll• ,_ 

:..:~~~t .:~ t..':'L'IH.i h;r"lb!ma :t·: ~ll '-'\. 
:\ 1-\;t~tl'i.\' t..•lh;t!l,Yi.lgu:t. At. ur.tkllo~;, 

St.· ·:nb~ttllt'i.\·l'll l'=' l'c:-;tt."n 1:--; \'.tn \';\!:1 1 .• 
, .d t'; IJ:t~.\'Jt·::ol.l'IJL'll t.' ,.;,vt lll'h't•n J;.;,_ 
:~.,,.;, l·,,.;.;, ntll;t-nl·h<~ ku;:;,.,:J·o~~·~ .. ;~ h;~;.~ 
·"' •• . ...: ;.;,'il'i<Ü';I, 

. \ ,; .. <, :.\' t•don. S11\.;. he~~-l !l p,tq,,~ 

:••... •; .. ;·:••:.tl. úrcg k;r.,!.\/.;,vn: tt·:Jil'·/~ 
·' :.,· JJ:J•J ..... /. ... ;r,dv!.\·ll !. .. ~t .... ! h:ú .. 11\. !t-~ 

· ·: · ... :.<t·l.\·J t,tl ;, n;t~.'.- i'· ~~;,:l •.1. n.~;, .1/ 

' l , ~ ' • l i 
.,.· 

J.t :.:.,:,.\,h ; ... l'/. ,l lllV!ldl'-11\1 1f11i. 1 .t !.1~ 

:t •.• :l. 

~-:__..,;~ ,_.,,, ::•!"•!l :'\I.tt.;: ... .J,.;; l"-!!." 

/t :,j -l• •. :lJ\. !l• ·~:.· \\'.:,t ; l' :; :\Oli;, ;, 

· •. ~ ..• :;. L_;,:-;.;;;.".~ llt·lt•!~~•n:!:,.;, .~ l-;,,1.,~ 

·;i;.• i\.lJU:-tu!,Jll;-\ UJJ:lt 1 d \)11 ... /IJ} 
.: ._'•" · ,,' !l :t·~ a i.;: ... , l ~v;,.;;v' 

!Jt• t·!:!ll'/. J•l"l.'/l' l'!l~l·dt·~y ;;,.;~,·~1' 

~ :::~'·::::~~:, ::::: ;:~:: ;;,.:;-~.·:::,~'~·~I·,;',·::':~:;'.',,;,,\,.;~<;~':: 
,l ~~d.': l' l.\! ' 

:,i.· -. ''·' 111:: 1t·nnunk: 1-::J:..:ult-~:~·!ll'l: 

.:::l' \l: il !',\:~.::~;·t ~~~:(l•J!-\ ~ ;: ·:-l~\1~ .... ,\l.t:·_~\,1: .'l:.; 
·' :. ·l• J • 1:o :O ,1,,;1 IJI'li.>JIII/' 11:JI-\ ; 1 

kastúly pím·éjébe. Aztán felmerészked
t link u l<:..tstt!ly padlilsúra i!-0, de bizony 
nl·húny bagolymadúron kÍ\'lil 1\l'ffi talitl
lllllk olt semmit! 

A hírl cllljsú~ollui< a faluban. 
l\lindenki 1nosolygott rajtunk: 
- Kis l'sacsik, hiszen nappal alusz

nak a boszorkúnyok <•s a l<isértetek. az
o'rl nem lúltúlok öket. - mondogatla a 
falu apraja-nagyja! 
. lll' mi me~ cn·<·l <·n·eltiink gycrmek
ps:-;zt'l: 

- Akkor kgalúbb Júttuk volna aludni 
ill<el! Es Jút l uk volna n fckhclyük<•t! 

Ile hiúba voll mínden prédikádú 1 A 
/JIIIloucís uép ne1n engedett! 

A ml'ri•sz kcpzeletiit•k azt is úllítot
t<ll<. hogy a temetöböl pont éjfélkor ld
lt'pl1l'k a sírjukból a halottak. s a rl•gi 
.Hl!Jbúgyol\. dúridóznak u kastl•Jv dntt·r
mi·ben \"Olt felettes uraikkal .. · 

:\li gyerekl~k rn:.lr akkor is (':-;~1k It· 
:...:.,·:ntettünk: 

J\.1t•sdu•s:lod a.: ,·ués::.' 
S l·rC"tt l·s:..:zd i:-; l'Sak azt mundhatjuk · 
-- .7\1_t':-i(' u lwldhu! A b'•p:det káJJTá

:tltll 1111Hdf'11 llt/llfJPIII.' 
___ .,_.i_h_an~·i :'llikló•ni•. 

f:u•:sAI'.\:'11. 

S;.i\'l'lnbl'n l·dt.•s. :-;;q1 

l>.dl;lmol\. z:-;ongana\..; . 

.:\g_\':ttnban ka\·~11\lL! 

S;.;úPn•r .!.!,t•!Hiolal 

<). t·dl':-; .qn1k:'un~ 

:'\',d,id :-.Zl•hiH•: -.Jubh;tt. 

KL·rl\·t':-'t.'bht..•l. J:-;lt•n 

s .. h:t:-.L'm ;dk·•ih.d 

J-\.,.;, :-/t'nll'dt!l'!l l .. ::111~: 

\\·glt."kll :-'Zl'!'vlt•l. 

.\idu;.,d l'l'vt:t•iiJ 

.\1. l'!.!,l' .... /. l'it.•h-d 

llajn;1lban kl'i..;.;. ft·! 

;'\;;tpe...;ti!.!, d·il~·•l••i 

Orolü~oll-olttk;.;,· 

Fr!l'lll l;n·.uJ,,;"l. 

:\It.•!.!, lll'lll h.d.dh.tt.o:n 

Tl'll.~t'l'll.\'1 .1>~:-.;tgud . 

l·,_.k ha tl'lit• .... th'Jil 

\l.ndt•n ki\·.~n~ .. ~··d 

1•: ;t!.,!:t ]ll I ...;tt..•fH'III l 

l L,! ig ....... d lll t'.!.!, 1111 .. ~: 1 1: 
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1- 1-EVE:L EGY VII-ES GIMNAZISTA BARATOMHOZ. rendelkezzél velem. Akkor jövök le hozzátok, amikor 
te akarod. Ott leszek, ahol te akarod. Oda megyek, 
ahová te akarod s akkor semmisülök meg, amikor te 
akarod!" A szeretet, amely a Megtestesülésben meg
nyilvánult, a Golgotán a lemondását mutatta meg s 
régül a tabernákulumban önmegsemmisülö Aldozatát. 

Kedves Barátom! 
A dicsőség titkokból épül föl. Minél nagyobb di

csőséget szán a fejedelem valakinek, annál több nagy 
titkot biz reá. Barátját pedig legszemélyibb titkaiba is 
beavatja. 

Jézus barátját, a papot beavatja és részesévé tesz! 
három titokzatos életmozzanatának: a Megtestesülés, 
a Golgota és az Eucharisztia életkörének. 

Gondolj erre, mikor a Pap a tabernákulumot ki
nyitja. Abban az ajtónyitásban egyszersmind nagy, ti
tokzatos erők is nyilnak meg előtte. 

A pap megismeri a Megtestesülés nagy, titkos lég
körét. Belelát fölszentelt, Szentlélekkel és erővel telí
tett lelkébe a gyöngéd isteni Szeretet mélységeibe. Mint 
a hajnal derengése tűnik elébe Szűz Mária, akivel szin
t e sorskii:össégbe lép. 

Kell ennél nagyobb dicsőség? Erre semmit .sem 
tudnak szólnl még a szentek sem, csak Szent Ferenc
cel suttogják el neki: .,Ki vagy te, Uram, és ki vagyok 
én? .. !' 

A Golgota a megvalósult vérmltosz. A legtisztább, 
!egszűzibb, isteni Vér végigpermetezi a világot. hogy 
megértesse a Szeretet nagy követelményét: a lemon
dást. A lemondást az istenségről, amennyiben egészen 
elrejtette a Golgotán isteni Hatalmát. 

A dicsőség titkokból épül föl. A .,titkok tudomá
nya" ebben rejlik. Húsvét ünnepén idézd magad elé a 
húsvéti diadal hármas fényfvét: a M egtestesülést, a 
Golgotát és a Tabernákulumot. 

A dicsöség húsvéti Allelujájával köszönt: 
P. Hajnal Agoston, O. F. M. 

Jézusnak több keLlett. A papot tehát szinte fölé
helyezi önmagának és azt mondja neki: "Itt vagyok, 

Címem: Ferences Tartományfönökség, Budapest, II., 
Margit-körút 23. 

TERClARJUS NAGYGYÜLf:SEK: 

Május 23-án, pünkösd vigiliáján (az 
esti gyertyás körmenet elölt) SZENT
KÚTON. 

VACOTT május 31-én. 
Június 14-én, Jézus Szíve vasárnap

ján SZf:CSÉNYBEN. 
Július 5-én. a saJgótarjáni barátok 

letelepedésének 10. évfordulóján SAL
GOTARJANBAN. 

(Mind a négy helyen lesz beöltözés 
rs fogadalomtétel. A vidéklek föltét
lenül hozzák magukkal helyi Igazgató· 
juk irásbell engedélyét!) Az egyes ke
rület mlnden rendtagja ott legyen, s 
hozza magával Ismerőseit is! A beliltö
zendök és fogadalmazók megérkezésük
kor jelentkezzt'nek a sekrestyében. 

A SZf:KESFEHf:RV ARI Szent Ferenc 
VIlági Rendje május 17-én, vasárnap, 
Szent Paskál ünnepén d. e. 1 ',IZ órakor 
tartományi diszgyülést és este 8 órakor 
müsoros esi<'' rt'ndez a Magyar VIiros
kereazt javára, a Szent István-teremben 
(Szögyény Marlch-u. 1.), melyre mlnden 
érdeklödöt szl'ráfl szt'retettel meghív 
is vár az Elöljáróság. 

ORSZAGOS TERClARJUS NAGY
GYűLÉS KOLOZSVARON. A Ferences 
Világi Rend országos hrazgalósága és 
központi laná<·sa az elsö országos Jel· 
Jegü harmadikrendi vándorgyűlés meg
tartását Kolozsvárra tűzte kl. Erdélyt 
kívánla meglisztelni ezzel, ahonnan a 
terclárlus mozgalom 1909-ben Jeghaté
konyabban elindult. Az országos terclá
rius nagygyűlés június 14-én, Jézus 
Szil•e vasárnapján lesz, melyre minden
klt szerl'lettel várnak az erdélyi terciá
riusok. Jelentkezni lehel j(m. l-ig. Cím: 
Ferences Harmadik Rend elöljárósága, 
Kolozsvár, Báthory-utca 7. 

Nagy Jézus Szive-búcsú Szécsényben. 
Június 14-én. Ji·zus Szive vasárnapján 
ez évben is nagy ünnepélyességgel tart
ják meg Ji•zus Szentscges Szívének ün
nepét a szécsénykörnyéki katolikus hi
vek. Ekkor tartja Szent Ferenc Har
madik Rendje kerületi nagygyülését is, 
melynek szónokal: P. J a 1 i c z a Ju
\"l'nál, R i> z Mar iá n és D á m Ince. Az 

ünnep előestéjén szentbeszéd és szent
séges gyertyás-körmenet. Június 14-én 
már a korahajnali órákban megkezdőd
nek a szentmisék és gyóntatások. Ki
lenc órakor ünnepélyes szentmise, majd 
utnak indul a hagyományos nagy Jézus 
Szíve-körmenet. Az ünnepi szentbeszé
det ez évben is P. R é z Marián, az or
szágoshírü népmissziós atya tartja a vá
rosháza erkélyéről, amikor a várost és 
a búcsúshíveket ünnepélyesen fölajánl
ják Jézus Szeniséges Szívének. 

A visszatért Muraköz bös magyar 
ferencesének emléke. Szombathely ka
tolikusai ünnepi gyűlés keretében em
lékeztek meg Gasparles Kllitről, a Mu
raköz ferences vértanújáróL Az ünnepi 
beszédet P. Kiss Elemér kapuvári fe
rences házfőnök mondta. Gasparics Ki
lit - kezdte beszédét P. Kiss Elemér 
- mint a neve is mutatja a Délvidékról 
származott. Hazája a Zrinyiek földje 
volt Muraköz. Jelentéktelen kis falu
ban, Drávaegyházán született 1810-ben. 
egyszerű földmíves családból. Iskolál
nak elvégzése után Szent Ferenc rend
jébe lépett. A fiatal ferences szerzetes
sel már 1835-ben a pesti ferencesek szó
székén találkozunk. Hallgatól közölt ott 
van a megújuló magyar társadalom szi
ne-java. Széchenyi. Deák, Pulszky és 
Eötvös Károly. Férfias alakjával, zengő 
hangjával. szokatlan bátorságával és ne
héz gondolataival valósággal lebilincsel
te hallgatóságát. Amikor kitört az 
1848-as magyar szabadságharc szükebb 
hazájába, Muraközbe siet. ahol izzó ha
zafias tüzzel agitált a magyar haza mel
lett. De nem elégszik meg ezzel. Tábo~i 
pap lesz. ts rohamra vezeti több alka
lommal a vörös sapkás honvédeket. A 
szabadságharc elnyomása után elfogták 
É>s mint lázadót kötél általi halálra ítél
tek. A hős magyar ferences utolsó sza
\'ai ezek voltak: .,t lj en és örökké élni 
fog a magyar haza." Csáktornyán ha
talmas emlékmű hirdette a hazájáért 
vértanúhalált halt ferences hősiességét, 
amelyet 1918-ban a beözönlő szcrbek 
barbár kegyetlenséggel elpusztítottak, 
de most a visszntért Mmaköz újból fel
eleveníti Gasparics Kilit, hős magyar fe
rences emlékét és az ő nyomdokain ha
ladva mutatja majd meg a viiiignak 
hogy Muraköz magyar volt, magyar 
most is és magyar marad mindbrökl<é. 
Az ünnepi ülést Vados Pál zárta be. 

A Ferences Harmadik Rend vezetése 
alatt álló Márta-Kör székely lányok 
egyesületc á p ri lis 19-én, vasárnap tar
totta fennállásának 25 éves jubileumát és 
zászlószentelési ünnepélyét Kolozsvárott. 
Az ünnepély sorrendje: Délut6n 1114 

órakor a ferencrendi templomban a 
zászlót ünnepélyesen megszenteli és az 
új tagokat felavatja P. Benedek Fidél 
rendi Igazgató. 5 órakor a Mariánum 
dísztermében jubileummal és 7ászló
szenteléssel kapcsolatos ünnepség volt a 
következő .nüsorral: l. A .,Magyar 
hiszekegy". 2. P. Papp Asztrik: .. A 
Márta-Kör zászlószentelésére" szavalja 
Kozma Ilona, Zetelaka. 3. A zászló meg
koszorúzása és a Harmadik Rend kö
szöntése. 4. ünnepi beszédet mond P. 
Trefán Leonárd Főatya, a Márta-Kör 
alapítója. 5. ,.Angyaloknak Királynéja ... " 
Közös ének. 6. Remetei Judit: ,.A Har
gita alján", székely életkép 2 felvonás
ban. 7. Zárszót mondott P. Benedik Fi
dél rendi igazgató. 8. Himnusz. A győ
nyörü ünnepséghez szívből gratulálunk 
székely testvéreinkneki 

ADOMÁNYOK A GYÖNGYÖSI FAJ
DALMAS SZUZANYA ÚJ KEGYOL
TARA JAVAKA: Szent Ferene ID. 
Rendje, úJvidék 115.20, Ioáml hivek 
8.1.30, Kóvárl hívek 81.65, Pécsi hívek 
100, Szent Ferenc III. Rendje, Vécs 
36.20, Szent Ferenc Harmadik Rendje, 
Kápolna 34.-, Szent Ferenc m. Rend
je, Kerellegybáza, 50.-, Egy búesáve
zetö gyUJtése 51.-, Egy katona bálá
ból 15.-, Gylingyöshalmajl hivek 54.30. 
Szent Ferenc m. Rendje, Cegléd 47.56, 
Szarvasgedel hívek 26.50, Szent Ferenc 
III. Rendje, Nagytálya 42.-, Tama
szentjakabl hívek 33.60, Szent Ferenc 
III. rendje, Aldebrö 10.-, Szent Ferene 
III. Rendje, Tápiószecsó 7.66, N. N. há
Jából 10.-, Szent Ferenc III. Rendje, 
Véin 8.50, Özv. S. A.-né, Hernádnémeti 
10.-, N. N. Drégelypalánk 9.-, T. B.-né, 
Bemálh M., Flló A. 5-5, Özv. Dr. B. 
F.-né, Szombathely M. F., Pósfa 3.70, 
Lucskai hívek 34.60, Dernöl hivek 33.90, 
Hártkútl hivek 18.80, Szent Ferenc III. 
Rendje, Homokiorenye 60.35, Fister R., 
Veszprém, 5.-, Szent Ferenc III. Rend
Je, Fonó 45.50, N. N. 2.- P. Kedves ol
vasóink és rendi testvéreink adományait 
jutalmazza meg a Fájdalmas Szüzanya! 

A budai kapucinus Harmadik Rend 
bövebb beszámolóját a ~övó számban 
közöljük. 

Arpádházi Szent Margit tisztele-~ 
tét mozditja elö a most megjelent 
imakönyvecske. Rövid életrajza, litá
niája, új énekei, szentkilenced 1-s 
szép alkalmi imái miatt minden ol
\'asónk és terjesztönk figyelmébe 
ajánljuk. Bolti ára 24 fill., a Magyar 
Barát kiadóhivatalánál, Gyöngyös, 
postafiók 103-nál rendelve 20 llllk. 



UJ·KONYVEK· 
P. Halász Pius S. O. Cist.: OROK LI

TURGIA. Korda R. T. Budapest, 19t2. 
280 lap. 

Korunk a rohanás jegyeben fut. Mint
ba állandóan valami Játbatatlan eni sl
ettetné. A rohanó ember pedig könnyen 
elfeledkezik lstennel való kapc:aOlatal
ról. Aki P. Halász Plus könyvét elol
vassa, jólesöen pihen meg az öliikkéva
Jóság nyugodt, mél&6ságteljes lsten-di
cséretének szemléletében. 

lsten megkapja napról-napra a Szent
mlse áldozatát, de ugyanakkor elvárja 
a Sacrlflclum Hostlae melle&t a Sacrl
flclum Laudis-t, a dicséret áldozatát ls. 
A szerzö Szent János Jelenéseinek 
könyvében az örökkévalóság szüntelen 
lstendícséretét mutatJa be, egyben meg
mutatja azt ls, hogy az örökkévalóság 
dicséretáldozatába már Idelenn belekap
csolódbatunk az Egyház hivatalos Jltur
l!iáján, lstendicséretén keresztül. Ha eb
be kapcsolódunk bele, akkor imádsá
galnkkal nem maradunk magunkra, ba
nem a titokzatos Krlsztus-test tagjai
ként maga az élö Krlsztus Imádáss, di
nérete száll fel az örök lsten trónja 
feJti. 

P. Halász Pius könyve nem eimetke
desi könyv. nem is eszmefuttatások so
rozata, hanem a kereszteny bölcselet és 
hittudomány sziklatalajára épitett ko
moly tanulmán)·. A zirci liturgikus na
pok elöadássorozata. Nem tudjuk, mlt 
csodáljunk meg jobban benne, azt-e, 
hog)· a kereszteny bölcselet vestelen ér
tékeit mily könnyedt'n hozza elö, vagy 
azt a teológiai mélységet. amt"lyre mln
den állitását alapozza. avag)· azokat a 
prófétákt'hoz hasonló mt'l{látásokat, 
amelyekkel mintegy az örökkévalóság 
fátvolát lebbenti fel s az t'gibe kapcso
lódÓ földi istendics~ret lefolyását ma
I'Jo·arázza. 

Szerelném ezt a könyvet t'lolvastatnl 
minden b r e v i á r i u m o z 11 a t ó pap
pal. hogy lássa, mlly mérhetptJen kü
lönbség van a nap terhét alkotó Bre
viárium és az Officium Divinum között. 
Kezebe adni mlndenkinek, aki egyház
müvészettel, zenével. énekkel foglalko
zik. hogy m .. gtanulja, mit Jelent az ls
ten adta tehetségnek lsten szolgálatába 
való állitúa, és mlly sériö Istenre, ha 
a templom csak eszköz és alkalom az 
egyéniség és egyéni ízlés fitogtatására. 
De lelkébe szerelném vésni ennek ,. 
kö.nyvnek a gondolatait azoknak ls. akik 
raJonganak a csendes templomokban 
•·aló ellágyulásáért, divatos szentek tisz
telt'ti·ért, szerelnek c s e n d ., s m 1 s é t 
h a l l g a t n i. és szives .. n szokták lltur-

t 
HALOTTAINK: 

giáját baszontalan idöfecsérlésnek bé
lyegezni. 

Köszönet illeti meg P. Halász Piust 
ezért a könyvért. Bár csak mlnél többen 
tanulnák meg ebbill a könyvéböJ az 
Egyház liturgiájával Istent teljes öntu
•ttal, egész emberként dJcsilítenJ, lel
ket, sZj&vakat, életet, müvészetet, te
remtményeket és munkát egyaránt meg
szentelnl. P. KoiJár Kázmér, O. F. M. 

Dr. Pálos Károly: SZEGf:NYSf:G 
SZEGf:NYGONDOZAS. ll. bélvitett ki
adás. A szerzii kJadása. 152 l. Ara: t P. 

Az emberiség legégetilbb problémáját 
boncolgatja nagy ügybuzgósánal és 
hozzáértéssel a kiváló szerző. Meglát
szik mlnden során, hogy nem üzlet, 
vagy érdek, hanem a szeretet adta ke
zébe a tollat. - Nagyvonalúan vázolja 
könyvében a szegénység nyomasztó vol
tát és az enyhítési törekvéseket egésze" 
az ókortól napjainkig. Az európai nem
zetek szoclálpolltlkal kJsérletelt ls be
mutatja; talán az ügy fontosságát akar
ja ezzel bizonyftanl, vano olvasóinak 
akar nagyvonalú beállítást adni? f:n 
úgy érzem öntudatos soralból, bizonyos 
hazafias bíiszkeség is vezeti, mikor az 
elöbblek után rámutat a legjobban be
vált szegénygondozási módra. a .. ma
g y a r n o r már a". 

Ketségtelen, hogy a legemberibb és 
egyben a legpraktlkussbb szegt'nycon
dozási mód az .. e g r l n o r m á b ó l" 
.. m a 111 Y a r n o r m á v á" fejlődött ma
gyar szegénygondozás. Ezt érlelte meg 
imádságos lelkében a szegénység s7erel
mesének. Szent Ferencnek, Gondviselés 
küldötte fia, P. Os l a ~- Os v a J d, mint 
egri fert'nces házfönök. A szents~~ri Jé
zus rajongója ö, aki nemcsak testi táp
lálékot akart adni a szegi•nvnck. hanem 
a lelki kenyeret is. A szegénys~g el
nyütt rongyait nemesak .1 t<'ströl húzta 
le. hanem a lelket is új mezbe akarta 
öltöztetni. Ezért alapitoll:& s inditotta 
útnak a ,.szeg-énygondozó növí·reket", 
mint a kltaszitollak örzöangyalait. akik 
már második évtizede. hogy könnn·t tö-

A Márta Apolónó Egyesület. amely 
katolikus szellemű világi ápoló-test
•·érck kö:össégc, olyan 18-36 év kö
:otti. legalább négy középiskolát t'ég
:ett nőket t•es: fel tagja! sorába. akik 
a betegápolásnak karitatív-apostoli 
':ellemben •·aló gyakorlására h!va
tá't ércznek. A felvételi kérvé-nyt a 
.'11arta S:ékházba (Bpest, Vlll., Es
terhá:y-u. 44) kell küldeni. s mellé
kdni kell a kö•·etke:ö iratokat: ke
rt>s.:tlcl·Cl t·agu anyakönyri kivonat, 
u_tolsU iskola bi.:onyitrány, papi aján
las és sajátke:tileg írott, rövid élet
raj:. A: újan felpettek s:akszerü ki
kév:Csbt:"1i rés.:csül,tek, s okle1·eliik 
meg .... !er.::ése utcin a Márta-rend mun
katent1eteitl nyugdíjas elhelye:ést 

11!/l?nlCk. 

rölnek és fájdalmat csillapítanak példa
adásul az egész müvelt világnak. 

Dr. Pálos szlnte átszellemülten ír er
rill a nagyszerU, maS"Yar lélekböJ fakadt 
normáról és bemutatja annak mlbenlé
tét és az egész szegénygondozási rend
szert. Rajongó lélekkel ír a kezdemé
nyező P. Oslayról. Ez igy ls van jól, 
mert nem elég nyomort enyhíteni. Ez 
csak akkor lehet értéke•, ba az eltapo
sottat ls talpra tudJa állilanl. ERY asz
talról se hiányozzék ez a Jnü! 

P. Pusztay Gábor, O. F. M. 
Van Roeselare Venánc, o. M. Cap.: 

ELMf:LKEDf:S-SZEMLf:LODIS 1\IA
RIA OLTALMA ALATT. Szent István 
Társulat kiadása. 1M2. 

Van Roeselare Venánc, belga kapuci
nus atya, kitünő könyve ez magyar 
nyelven, amelyet b. e. XV. Benedek 
pépa különös szeretetével tüntetett ki, 
és amelyre azzal az óhajjal küldte ál
dását, hogy "elterjedne a szerzetestár
sulatok és mindazok között, akik lelki 
életükre nagyobb gondot forditanak." 
A forditás gondolata a bécsi ferences 
kolostor magyar tagjaiban vetődött föl 
1938-ban, és még azon év decemberében 
el is készült, de az idők mostohasága 
folylén csak most létott napvllégot. 

A keresztény tökéletességre, szent,;;ég
re törekvő lelkek régi végyuk teljese
dését találják majd e könyvben. A lelki 
élet tudományának ma má.r egészen 
köztudattá vált alapelve szerint, hogy 
t. i. az imaélet fokozatos fejlődése 3 
fokmérője az egész lélekfejlődésnek is, 
szeretettel vezetgetl a tudós és j{unbur 
szerző a buzgó lelkeket az elmélkedl's
ről az érzelmi és a lelki egyszerüség 
imaállapotán át a szernlélödésre. Mel
lőzve a tisztán tudományos fejteg."té
seket,_ könnyed és világos besz.'lgetés 
mod;an oktat. :E:pen ez az értéke e 
könyvnek. hogy nem tételez fiil senunt 
különös előtanulmány!. Egyszerüen k<·
zen fogja a tökéletesség magaslal:iira 
vágyó lelket, és biztos kézzel \'e7.'0!ti a7. 
érzékek és a szellem éjtszakéján )<eresz
Iül a legédesebb ölelésekre és a leg
bensőbb egyesülésre Istennel. 

Van e munkának még egy kivéló tu
la;donsága is. Amint a jámbor olvHö 
tovább lapoz, mindinkább úgy trzi. 
hogy nem is földi lény vezeti. hanem 
a _minden kegyelem közvetltóje. a B. 
Szuz Mária, aki cpen ezért joggal ne
vezhető a lelki tökéletesedés, a szent
ség. édes Anyjának. Tehát itt úgy igér
keztk a lelki tökéletesedés, mint Szüz 
Mária gyüm~lcse. A malaszttal t~;j~s 
Szuznek eleteben, annak egymás után 
követ~ezö ~zakaiban pillantja meg a 
folfele vágyo lelek a lelki fejlődés újabb 
szakainak t ükorkcpét. 

A forditók szavait idczve: "Vajha mi
nél több testvériink találná fel a sze
rény forditils révén a szeniségnek és a 
misztikus élményeknek Isten hegveire 
vezető titokzatos útját." · 

P. dr. Kalmár Ozst'b, O. F. !\1. 

LELKI SZOVETSf:GET 

P. CSISZ~R ELEK. O. F. !\1. 
,. E'rdélyi tartományfőnök 
Rendek Sándor, Budapest. 

Sisa Ferenc. Nógrádmarcal. 

kötünk kedves elöfizetőtestvérelnkkel. Imádkozni aka
runk értük, hogy tanitásunk fogjon a lelkünkön. Imád
kozni akarunk lelki és testi javukért. Testvériségbe 
akarjuk fonni olvasótáborunkat: egymásért imádkozó 
es áldozó lelki közösségbe! Ennek a testvériségnek el
mélyítése céljéból mlnden hónapban egy szentmisét 
mondatunk előfizetőinkért és hozzétartozóikért. Az Or 
Jézus áldozaténak a végtelen kegyelmébői egyformán 
részesedünk mindannylan. Hisszük, hogy ez a lelki 
szövetség szarosabbra füzi kapcsolatunkat s mérhetet-

Cst'plö Imre, Fonó. 

NJugodJanak békében! 
AHI<én az elhunyt elilflzel41nkért akllmek elklllthé
Hrill értesülünk, egy-egy azentmtsét mondatunk. E•en
kJvlll mind .. n hónapban eiY szentmlaét mondatnnk 
a..ee elbúnyt előflzei4Inkért éa elilflzel41nk elhán1t 

hozzátartozóiért! 

ltapillztrán-Nyomda. Vac 

len vigasztalásban részesit édes mlndannyiunkat • 

Felelős müvezetö: Farkus KírolJ' 
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