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•MAGYAR BARÁT• 

eMfizetési ára egész évre 3'60 P., félévre HM) P., egyes szám ára 30 fillér. 
Csekkszám·: 51.581. 

A kéziratokat minden hó l-ig küldjük a szerkeszt6ségbe. 

Kéziratokat nem 6rzünk meg s csak portó mellékelése esetében küldünk vissza. 

Levelekre csak válaszbélyeg ellenében válaszolunk. 

Szerkeszt6ség és kiadóhivatal : Gyöngyös, Ferencesek. Postafiók 103. Telefon: 179. 
(Me1hl•ú 6tjao k~rjftk a .. erke.zt6t.) 

A MAGY AR BARÁT egy percig sem felej~i ~ör~énelmi hiva~ásá~. A Gondviselés reá

biz~a a magyar ~ör~énelem sorsfordulói~. 

A MAGYAR BARÁT virrasz~ a magyar ~ör~énelem legnehezebb éj~szokáin. A sNé~
ben fáklyá~ hord, a vérzivo~arbon életet ment, o levertségből 

feltámaszt. 

A MAGYAR BARÁT vivta Tomori harcát, Frongepán diplomohkus tetteit, Kapisztrán 

nándorfehérvári győzelmét és a szegedi ellenforradalom hősi 

kiállását! 

A MAGYAR BARÁT állott ősi őrhelyére P. István személyében s teljesitette egyedül

álló magyor barót-hivatásunkat: ujjro talpraállitotta a nemzetet. 

Felvétel a Ferencrendbel 

A Ferencrend lelklpáaztorkodá811al, u 
lfjtiság nevelést'vrl, bel- ée kOlföldi 
m.laszlóval foglalkozik. Aki a Ferencrend 
kötelékében papként ak.a.r lstennek azol
gálni, rrettaégl, w. a VIII. limná
alumnak félévi blzonyUványával Jelent
keurk: FöL Ferences Tartományfönök
aég, Bp. ll .. Margit-körút U. elm alatL 

lia. ~a.d, 

A Rend &llrtéoetét, belaó életét, Jelleg
Eetes vonáaait oauazerii liSBzefoglalás
ban adJa es a lllzet. Rilvldaégébeo la 
kilteteket p6toL Mlndeo III. reodlnek, 
lercncesekf'l tlaztelóoek, barátnak készü
ló IfJunak llil&étleo meg kell nerezole. 
ll:étazloll oyomú, Z6 Mártoo dlszf&llraJz 
ellenére la ára eaak oeuveo (40) fillér. 

ldUdd lt6nu~' M1HI~~~k a. ~ B~! 



MAGYA 
oF E R E N .C ES 

XII. i•vl"olyam. ti. szám. 1942. jitlius 15. 

Mrgjrll'nik mind,.n hí• 15-í•n. 

Felelős l·:i·ldó es szerkt>~ztö 

P. dr. Dám lnl'r. 0. F. 1\1 

A SZEGEDI GONDOLAT. 
A magyar tiirti•nl'll'm vissza-visszajár, hogy az 

t•g:n•s nl'mzl'di·kl'kbl' mindíg lelkesebb iintudatot, 
mag~·ar eriit iintsiin. Sokszor csak késöbb veszi 
észre a nemzl't, mikor 
egy-eg~· nemzeti tragi
kum után egész-iinmagá
ra eszmél. Ki vettl' észn• 
Zrín~·i idejében a Tomo
riak ki·tségbeesl'tl kiálto
zását, hog~· a nemzl't csak 
iinmagában bízhat. mt•rt 
másunnan nem jiin segít
si•g? Pedig nag~·, kísértii 
géniuszként lobogott fiil ~• 
Tomori Pál-tartotta fák
l~·a a szigt•h·ári hiis uno
kájában: ha a nl'mzt•t iisz
sze nt•m fog, úr az l'g~·
szerüvel. szt•gí•n,\· a mú
dossal. ml'ntlll'tl'tll'niillw
ll'kl'rlil eg~· új mohát·si 
\'l'SZ forgatagába. Ez a 
m•mzl'tiisszl'tartú szt•n•ll't. 
testvi•ri ki•zfog~is a tiiriik 
ilfium t•llt•n \'alú nn·os
s•íg. 

mellé a tragikus nagycenki :\'lag,var: Szi•chenyi. 
Ugyanolyan erövt•l hangsúl,\·ozza a szl'reteh•t s a szt•
retet elmél:rülésl-rl' vezető kiművelt emberfői. Sze

retet, világos látás, hig
gadt hiilcseség, a ves:tél~·t 
azonnal fiilismerö, tenni 
kész keménység: Rákúczi. 
Zrín~·i, Széchenyi világa. 
Amíg a mag,var ebből a 
hag~·atékbúl karnaluztat
ta nemzeti töki-jét. nt•m 
volt baj. A szentistváni 
gondolat Tomori Pálon 
keresztUl Szécht·n~ iig 
megtalálta a maga g~·a
korlati meg,·alúsulását. 

Zrín,\·i nag_\· láng
t•lmi•jt•, Tomori P~il kl'
mi•n_\·, fogszorítú mag_\·ar
sága ol,\· tragikusan. ol,\· 
mag~·ar sorsol alakítúan 
villant fiil ~• ~;r.abadság 
sn•rl'lnwsi•bl'n: Rákúczi
han. Rákúczi is h•slvi•ri 
Hsszt•fogá~t siirgt•t. JU.'nl

zelnwntii t•szkiizt lát a 
s;r.en•h•l mindt•nt iiss~.t•fogú 
i•s mindt•nt lt•g_\·ürii hatal
málmn. Oh· i•rdt•kt•st•n 

t'zdil,·z~·-Zadra\'t'('Z István. a s7.l"Kl"di Kapisztrán. 

Eg,\· idl'ig. Aztán t•l
fl'lejtette a nl'mzet ho,·á
tartozását. iintudato~. 
t•melkl'dt•tl tiihbn·-hint
totts~igát i•s szaladt mú
~ok-elgondolt., t·O:·lul.. mt·g
\'alúsítása után. :\'l'm n•t
te i•szbl', hog~· szt•n•pt· a 
ri•gi kiprúbált húst~ a-s;r.•·
n•p: tiirti•m•lmi sz•· n n~
áradatok ;r.uhatagút Nií
h•ljest•n fiinntartani t'' 
\'isszaS/.IIrÍtani. ·=~ l'll'l'ÍÍt
Jenedtiink. Elbuktunk. 
191-l-191!1! 1!119 m••~o:p•·
t·~i·tl'ltl' a h•·ln:••h•t. .\ 
sorsunk kihitá~talan. ,;. 
vár volt. A:t Amn\· Jánns
nwgi•n••kelt•• sl.éi.liisg:uda 
múd.i:ira magunk is "'gÍ
h•ttlink a ji•gn•t·t'·~nl'k ' 
t•gi•s;r.••n a ziillt•, út.i:ira 
ll•IJiiink. 

nem vi•lt•tl••;,, hog_\· a mag~ ar lwh•gsi•g. a szi•thúzás 
••ll•·n hadakozú nag~· aposi•Jiaink a/. ország kiiliinbiiúi 
ri•s;r.l'iriil hallatjük s;r.antkat: ki a1. Ah·i·griil. a Uunán
túlrúl. ki a 1•\•1\"idl-kriil. ki Erdi·l.\ bill. ki másunnan. 
hog~· sz••nt j••lki•p maradjanak a h•stvi•ri ki•zn~·ujhis 
l'g,\·•·h·m••ssi·gi•lwn. Rúkút•zí t•s Zrín,\·i a lhm:'mtúl s a 
1-'•·h·idi•k iil•·lk••ú•st•. 

:\IO:•Itú harmadikkt'•nt snrako;r.ik a/. l'liizii kt•tlii 

Ut• csak riivid id••ig . .\ nag~· (;(•niu~l.. a Tomuri 
t•:"tl-g_\·ujtotta fákl,\·a ••liis;r.iir •·sak s••n·••gni k•·zd••ll ••h
lll•n a vigasztalan mag_\·:tr lt•lbt•n. Azt:'m i1.1.ani k,.,_ 
dl'lt s \'t•glil is lángralobhant t'' lúnghaborítnlla a1 
••gt'•sz országol. Honnan jiitt? Ki volt ii? :\h-"ziriíl. 
sz•· nl iiriikséggt•l jiitt 111. új ( ;(·nius;r.. A Ur ú nt vidt'•kl-
riil. A Zrín~·it•k, Tomorink sz••nt iiriiksi•g•·· m•·~~;r.irill 
szúltí iizt•nt•ll' lobogott fiil kt•mt'•n,\·n·n·tü lángll'lkt•lwn. 

Kl 



--------------------------------------------------- ------
ö a Barát. Az új, mag~·ar Barát. Rómában ia

nulta meg az Egyház kemény dogma-rendszerét. A 
Dráva-menlén magába szívta a Tomori Pálok, Zrí
nyiek, Rákócziak, Széchenyiek magyarmentő levegő
jét. 

ö nevezte cl Szegedet a Nap Városának. Oly ta
láló, oly sokat-mondó, oly egybehangzó ez a név 
mindazzal, amit István Atya jelentett Szegednek. 
Körül az országban kétségbecsett haldoklás és sötét
ség. A kommunizmus vad vasmarka halálos szorítás
sal fojtogatja a nemzetet. De István Atya nem törő
dik a Vörös tüzzel: lángra lobbant, gyujt, lelkesít, 
vért pezsdít és élctet önt a már-már kétségbeeső ma
gyarságba. Előre tekint, ha kell s egy új jövő színes 
képét rajzolja meg, visszanéz, hogy öntudatra ébresz
sze az elfáradt és magukra rá sem ismerő magyarsá
gut. Tudta, hogy győznic kell, bízott clhivatottságá
ban, hitte a római tevékeny hit lelkesítő erejével, 
hogy tetterőt tud önteni rábízott magyarjaiba. 

És g~·őzött. A !\'ap Városában tavaszra derült az 
ég. Horthy Miklóssal az élcn nekiindult az új magyar 
élet. A tüz, a Tomori Pál-gyujtotta tüz lángrag~·ujtot
ta a vörös borzalmat. A mag~·ar máról-holnapra cso
dálkozva diirzsöltc szcmét az elmult napok borzalmas 
álmai felett. 

Az álom elmult. A nemzet azon az uton indult 
útjára, amelyen Zadra\'Ccz István piispök, ez a láng
lclkü, férfias, kemény magyar jár: a Zrínyiek, a Rá
kócziak, Széchenyiek útján. Ez az út a szeretet, az 
összefogás, a tenniakarás nagy magyar útja. 

A magyar történelem vissza-visszajár . . . Ma 
cmlékeztet az idő 1919-re. A nagy barát-püspök volt 
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Boldog kornak boldogabb gyermeke: 

Legendavilágban élö Szent Ferenc, 

Hozzád menekszünk, Hozzád sír fel 

Egy szomorú kor könyörgö éneke. 

l'mbria \'irágos mezöiröl 

l'ell-nk mosolyogsz bHszáz év ködén, 

Tekints le ránk, kik áltatjuk magunk 

J::zerkilencszáznegyvenkettö telén: 

Lázfeledtető mesével, 

Színes morfiumzenével, 

.Müvészektöl kínnal lopott. 

C•odaízü költeménnyel, 

Bábszínházzal, filmszínbázzal, 

Alomvárral, hazugsággal, 

Csókillatú nászzenével, 

Orökvágyú szenvedéllyel. 

Ringatódzunk, <·sí•kolódzunk 

1\leseszinü álomhintán, 

Boldogságról almodozunk 

F.s virágos lázak mullan 

Almainkba dal szürödik 

Öszl vágyból, siratásból, 

Umulásból, a halálból, -

llogy könnyes l"sz a két szemünk 

S bíborszínü álmainkból 

~lindíg-mlndíg felébredünk: 

1.-elébredve ls keressük 

katonái az orosz puszták végtelen harcmezőit járják. 
Dc az út más. Akkor itt benn vérzett el egy befura
kodott ellenségért Ma pedig ismét teljesíti nagy tör
ténelmi szerepét: bástya Európában, hogy visszatart
son egy, a töröknél is veszedelmesebb ellenséget: az 
istentelenség szellemét. S a magyar katona megoldja 
ezt az új kötelességet is. Ismét földerül egy most már 
tartós tavaszra a Nap a Nap Városában. S ez a tartós 
tavasz virágba!lzökkenő öntudattal gondol vissza a 
szegedi gondolat új Kapisztránjára, szellemi és lelki 
Vezérére. 

Gulácsy Irén "Fekete vőlcgények" c. regényében 
nagyszerüen festi meg Tomori Pál barátjának a mo
hácsi vész utáni kétségbecsett vergődését. De végül is 
győzedelmeskedik a kemény katonában az akarat, a 
jobb jövőbe vetett hit és remény. Nem lehetne szeb
ben elmondani a szegedi gondolatot, mint abban a 
pár remek sorban: 

"óh, nyugosznak a holtak! De él az élet! És a 
hallgató rcndek szérüjén túl is vannak, dobognak 
még magyar szívek ... 

A jel lehullt ... 
De helyette felröppent a hősi mitosz nagyhuzá~ú 

turulmadara, hogy elejtett aranytollaiból építsen me
scfészkct a tikkadt mag~·ar ajkakra. 

Az ország cggyé fogódzott. 
Aztán megindult és mcnt és robogott jajos, viha

ros, torz századokon át új tavaszra, magot megőrzö, 
kincseket-zsarátot holnapra átmentíí, halálban életet 
esküdő örök hivatása, a magyar jövő elé!" 

Boldogságunk csodabokrát. 

Bete&", lázas sz í v ünk nokrá t 

Szélszaggatjuk s hívogatjuk 

Csókillatú álmainkat. 

Ki\·irágzó \'agyainkat, 

l'eledkezünk ablakokon. 

Ta vaszizü ajakako n, 

\" iolaszín ékszereken, 

Bársonyszirmu lányszem.,ken ... 

S boldogságunk fel nem leijük, 

Remenytelen keresi·set 

~lindíg-mindíg újra kezdjük ... 

lloldog kornak boldogabb lo·erml'kl', 

Legendavilágban élö Szent t'cn•m·. 

Ki örülni tudtál a virágos ri·tnek, 

1\ladárzenének, szárazkenyí·rnl'k 

S túláradó szent k"dv.,dben, 

Lángoló szíved áldott ütcmí·vel 

Ki-t bolt fadarabbal szerenádoztál 

A nag~·mindenség lstent~nck, 

llogy kivirágzott a bothegedű 

S hangja jí•illatú. szl'nt lmakí·nt 

A kí·klö mennyországig feli•rt. 

Assi"'iinek Szent Jo,crenrc, 

noldo~SZÍ\'Ü, hős gyerml'kt': 

Könyörögj a bünösühi•rt! 

-pp-

Kiinn~·íí László. 



Cslksomlyól Szüzanya! 
Könyörögj érettünk! 

Az orgonaillatos, gyöngyvirágos. 
tiszta tavaszi májusi napsugár szár
nyán, minden év pünkösd szombat
ján lelkeket mozgató, magával sodró 
ünnepi hangulat költözik az erőshitű 
székelyek szivébe. A pünkösdi Lélek 
tűzfénye gyujt apró lángokat szi
vükbe, hogy már 400 év óta újra és 
újra elzarándokoljanak az egyedül 
élö eröforráshoz, a ,.Csudákkal jeles
kedő segitő Mária" csíksomlyói ősi 
kcgyhelyéhez, aki vért, hitet és erőt 
présel a benne hivő lelkébe. 

Budapesttől egy napi vonatjárás
nyira, 756 km. távolságra, fenyvesek
kel boritott vadregényes festői he
gyek között fekszik Csíksomlyó, az 
1800 m. magas hólepte Hargita-hegy
ség alatti bűbájos fcnnsikon. A kcgy
hl•ly keletkezésének ideje egészen 
Hunyadi János korába nvulik vissza. 
A tö'rökverö nagy hős Marosszentim
rei IH2. szeptember 16-án itten a 
törökök felett aratott fényes diadala 
('mlékére templomot I'mcit és annak 
őrei ül - leghűbb barátja, Kapisztrán 
János testvéreit. - a kitünő feren<:l'
s('k('t választotta. A templom kincsP 
i·s fő vonzó ('feje a főoltár mügött el
hl'lvczl'tt hársfából készült, 228 em. 
magas, XIV. század ismeretlen mü\'l'
sze•töl készített Mária-szobor, karján 
a kis J i·zussal, ml'lyl'l egy olasz mü
vi·sz Phidiász mestl'l'i munkáihoz ha
sonlított. A szobor a hozzáfűziidő cso
dás C'semi•nyek miatt a székelység 
semmiv('l fC'! nem mi·rhl'tÖ kincsévi• 
vált, aki először a magyarság ellen
ségeivel szemben mutatta meg eso-

Keresztek alatt a csíksomlyói 400 éves 
pünkösdi nagykikerülőn. 

Irla: Dr. Gaiáry György. 

datevő hatalmát. Tatártól és töröktől 
háromszor is megmentette ezt a he
lyet, melyet otthonául választott. 
Igazi jelentősége a protestantizmus 
viharzó napjaiban tünt ki. Amikor 
1567-ben János Zsigmond király lát
ta, hogy felszólítására az itteni szé
kelység sem hajlandó unitáriussá len
ni, elhatározta, hogy a hithű Csíkot 
erőszakkal is a maga vallására kény
szeríti. Az itteni lakosság olyany
nyira ellenállott, hogy Udvarhelytöl 
északra megkezdődtek az erőszakos 
térítések. Ellene először a gyergyói 
katolikus papság mozdult meg, 
melynek kiváló vezetője, István al
falusi pap, lánglelkű szónoklataival 
reávette a hithű csiki és háromszéki 
népet, hogy tartsanak könyörgö imá
kat. 1567. pünkösd szombatján az 
egész környék "kereszt alatt" papjai 
vezetésével Csiksomlyóra zarándo
kolt, ahol a boldog,ágo, Szűz szab
ránál kegyes közbenjárásáért Könyör
gött és az ellennel megküzdendö harc 
győzelméért esdeklett ... 

Megismétlődött Dávid és Góliáth 
története. . . Pünkösd szombatján 
délután a sz,',kely férfiak, asszonyok 
és leányok Csiksomlyón meggyóntak. 
megáldoztak és a leányok virágfüzé
rekkel díszített kibontott hajjal, asz
szonyok és férfiak kard és fegyver 
nélkül a seregek Urának nevében. a 
boldogságos Szűz oltalmától kisérve 
mentek előbbre az ellenségnek. 
,.Győzni, vagy meghalni",- ez volt a 
jelszavuk, és a vértanúság vágyával 
vágtak neki a nagyerdiínek. A har
gitai Tolvajos-tető alatt, ú. n ... Ló
nyugtató" helyén találkozott a két 
had. A csodatevő szent Szűz pedig 
megmutatta, hogy az oltalma alatt 
csak győzni lehet ... A csiki marok
nyi székelység János király harlát 
megfutamította és boldog öröm;,b"!1 
tölgyfa ágakkal díszítette fel magát, 
hogy a gyermekek és öregek ler.t 
imádkozó csapatának m•!,,úre jelez
ze a diadal örömét. Ennek emlék·'ze
tére tartják az óta a pünkösd-szGm
bali Mária-búcsút és felzüldágazva 
térnek még ma is haza ... 

Ezen a napon nemcsak Cs;kból, 
Gyergyóból, Kászonból, UdvarhPl~·
székböl, HáromszékbőL a !\(ares, 
Nvárád, Küküllö és Olt folvó vidé
kéről, de még a messzi 1\lvid,·uból is 
eljönnek a csángók &s székelyC';,;. So
kan már pünkösd elült egy h0tL•l 
tiibb száz kilométert gyalogain el
indulnak. Szír.es szöttcs szep rtepd
seletekbPn, fegyelmezett sPrckha". 
papjaik, tanítóik vezetésével, aiku
kon Mária-énekkel egyr0 jönnek a 
kibontott, piros szalaggal átkötii:t 
haju székely leányok, főkötiis as.<Zn
nyok, fehérharisnyás ifjak, legényt<< 
és férfiak. Szakadatlanul zeng a;: 
ének, ütemes ,.Szent Antal-taktust" 

vernek ki a csengők a szapora dob
pergések között. Mindenki kezében 
csilingelő gyöngyvirág, lila és fehér 
orgona, jácint és tulipán-csokor a 
Mária-szobor díszítésére. Mint szín
pompás mozgó eleven futószőnyeg 
kigyózik a végbeláthatatlan hívők 
serege s a környező hegyekből ide
hallatszanak az útszéli templomok 
és kápolnák harangjai és ezt a sok
sok ,.keresztaljat" Csiksomlyón ha
rangzúgás között diadalkapu alatt f,,_ 
gadják a ferences atyák. Megérkezés 
után a kolostor udvarán, kertjében 
és messze a zőldelö mezökön megkez
dődnek a gyóntatások és a 4.000 főnyi 
hívöt befogadó kegytemplomban a 
szentáldoztatások, szentmisék és 
szentbeszédek, az erre az alkalomra 
az egész országból ideutazott papok 
részéről. 

Szombat délután 3 órakor megszá
lainak az összes harangak és meg
indul a .. nagy kikerülés" fel a me
redek Kisomlyóhegyén álló három 
üsi fogadalmi kápolnához és a Kálvá
ria-útra. Elöl ősi hagyomány szerint 
a gyergyófalvaiak haladnak. A 60-
80.000 főnyi ájtatos tömeget szerze
tesek, karinges papok. rendezik, egye
düli fegyver kezükben a kereszt. On
tudatos komolysággal, katonás fegye
lem és mély áhítat látszik minden 
felé, hogy a 22 évi felszabadulás után 
újból itten megjelent kakastollas 
csendöreinknek semmi dolga nem 
akad. Italos sátrak nincsenek errefe
lé, mindenki az ,.átalvetöben" hozott 
.. hazai" élelmét és az itteni pezsgö
somlyói "borvizet" fogyaszd. A kör
menet közepén haladnak a csíkszere
dai katolikus státus fögimnáziuma ta
nárai és növendékei. Kötél-kordon! 
húzva védik a világoskék mentékben 
és fáklyás "facigerektől" körülvett 
paptanárt és kíséretét. Itt viszi egy 
szálas diák, a mintegy 30 kg. súlyú. 
összetartást jelképező, díszes, ősi ,.la
bórumot", - miközben a hófehér se
Ivem szüzmáriás és nemzetiszínű lo
bogók alatt haladó ifjak ajakán tisz
ta. üdl' hangon szárnyal égfelé az ősi 
ének: ,.Egészen szép \'agy Mária, -
ErE'deti bűnnek szennye nincs Teben
ned ... " Az ösi klastromi harangok 
szakadatlanul szólnak. Biztatják, 
serkentik a zarándokokat, akik szik
rázó napsütésben, meredek és köves 
hegyi kapaszkodókon. fáradságot nem 
ismerve, átszellemült arccal eneklik: 
"Akik ide megérkl•ztünk Pünkösd 
napjára. - Csíksomlyói Szűzanyánk
nak meglátására". -- A két órán ke
resztül fel\·onuló körmenetet Gviml's
vülgye csángóinak szim•s csoportja 
zárja be. 

A nap már l0bukóban van és még 
mindig kig~ózik felfelé a festői kör
menet, mPlv színes koszorúkent öleli 
át a somlyÓi hegyet, melynck sötét-
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zöld fenyői, fehértörzsű nyírfái és fe
lE'tte a ragyogó kék égbolt csodálato
san szép hátteret kölcsönöz. Végre 
fE>lér a mC'rcdek hegytetőn álló és 
még Szent István királyunk által 
l 002-ben épitPti "Szcnvedés" és "Sal
vator" régi kápolnáknál, végül a 
SzE>nt Antal fogadalmi kápolnánál 
tartott rövid hálaadó könyörgések 
után leérve a hegyről, mindenfE>lé 
szentbeszi-deket mondanak az erre az 
alkalomra felkért kiváló hitszónokok. 
A hallgatók sürü soraiból fel-felsir 
c•gy-egy férfi, vagy nő a nagy meg
hatottságtól .... majd felzeng ajkukon 
a hála. a szeretE't és ragaszkodás a 
~siksomlvói szent Szüz, .. égbE'\'ezetií 
lajtorJa< a magyarak Nagyasszonya 
iránt. aki véget \'E'IC'tt 22 éves keser
ves rabságunknak i-s elhozta a ma
gyar feltámadást. Aztán leszáll a 

májusi alkony. A keresztaljak szál
lásaikra vonulnak, ahol tovább zeng 
az ének és még éjtszaka is fohászko
dik az imádság ... Pünkösd vasárna
pi újabb körmenet után hazaindul
nak a hitben, reményben és bizako
dásban megerősödött zarándokok. A 
messzi kis székely faluk apraja-nagy
ja várja, kiséri őket hálaadásra a 
templomba. A búcsúsokat megostro
molják a gyermekek. Pattogatott ku
korica, a "kakas", "kettős mézes
kalács", egy-egy dió a búcsúfia, ame
lyet a "kóberos" szekéren hazatérii 
búcsúsok marokkal szórnak le. 

Az idei megható nagykikerülön 
megjelent székelyföldi útja kapcsán 
Joshinaka Wataro japán császári tá
bornok, a budapesti japán követség 
katonai attaséja neji•vel, akik buzgó 
katolikusok és lelkes magyar-bará-

tok. Könnyekig meg voltak hatva, 
midőn a kis székely gyermekek aj
káról a japán himnuszt hallották. Kí
séretükben résztvett sok erdélyi egy
házi, világi és katonai eliíkelőség kií
zött vitl•z Endre László Pestvárme
gye alispánja és Pálházy Endre vár
megyei főjegyzií, akik Csomakőrösiín. 
körösi Csoma Sándor ázsiai világuta
zó szüliifalujában az országzászló ün
nE'pélyen is megjelentek. 

Mint elhagyott csigaházban a ten
ger mormolása: zúg, zeng tovább a 
~siksomlyói pünkösdi búcsú szép em
léke. hangulata i•s kegyelemben gaz
dag munkája a szívekben, hogy to
vábbi erőt, vigasztalást, kitartást és 
a jövő évi csíksomlyói pünpősdi úja bb 
.. nagykikerüliire" a magyarság gyii
Zl'lmes bi•ké•jét é•s Szent István iisi 
birodalmát m<•ghozza! 

FAVETE LINGUIS. l • 

Szent László királyunk születésének 900 éves jubileumáro írfo Sédy Rezső 

Hallgassatok. A Mútra zug. 
Súpadt Holdfényben úll az ut. 
Dom lett a Cse1·hút most. Kacag 
~ziklúk (Jlt.•n a kis patak. 
A \·en t<Hgyek fején ezüst 
:-;ugúr ring. künnyü. nlint a füst. 
hintúl az erdö lmnb-haján: 
Szent Lúszlórúl regél a nyár. 

Hallgassatok. A szikla-sor 
t'Hipa csoda. szent esúkba forr 
l•g a földdel és csók nymnún. 
mint mé•rhetetlen kek kován 
l'Siholt túz. szikrús láng lobog. 
tundt.•r-k(•z \·er piros dobot. 
Szinte egbe no lúng. a hang. 
:-. ittzeng a niig~:ün. mint lLtrang 

Hadga~~atok. O ICptet 1tt 

Feht•r iu\·únak il'P~Plt 

\"lS:-z<.~h;..~ngoztak ._, kt:k ht.:g.n_•k 
:\logutte dd ho.is sereg 
P<..tt<lk csattannak ,:Jest>n. 
~q;.1guldn,i!.::: \·o:gy(in. bl•rú•kcn: 
lt:J.it.•i a tu bb: kozt ki\·;·d. 

O leptet itt. a nagy K11·;.·dy 

lhlig<.n•:-·Jtuk. A h •. mgja zeng. 
m1nt uq;~onasúJ. me~:-.ze C:-il'ng; 

..... J.L•mt·l;(:n kl·k .ll·l·l :• J l· n~·. 

.. t fúr a sz1klak percml·n. 
megul .t túknak úg-bu.~.:ún 
\ ll'dgot<:r..t s1mul puhan. 
1/ r .... tent hi~111 :-;zerte:-;zl't. 
'Jl.rl~ J..:::; ll d i.:::orlot. bttl \'l'l"\'t.' _.,zl't 

i l.dig.t...,:-tJtrJk L:t:-./.lu \"<.111 itt. 
.. Sl.l'nt K1 r;·d_,.· Szikk't hasit 
l.mdz:-.iq;1. kord.Ja: pengvc szt"dl 
nyila t·:-... ~~·og_'.·ito iúszúl 
ft•n·m ,, t":-ittggedt népnek ott. 

hu\·,, lehull.·" szivek ta~)ott 
mag<.lnyd enged. szinrsul. 
az é·jben h,ola hegedül 
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Hallgassatok. Tikkadt <ereg 
ujjong. l'sigázutt e1nberek. 
Lova halkan. \'igyÚZ\'"l ll•p. 

titjút úllnú a >Zakadé·k. 
tnügötte Lildüzök zaja 
harsog. pogúny kunok had~L 
de ugrik. hosszan szúll a lo, 
rikoltó szájon hal a ~zú. 

Hallgassatok. Ez lútomú,; 
most cs ak, de volt valú. l soct·t:"'. 

par boldog századok előtt 
Lt>zló alakja egbe niitt. 
s \'ilúgitott. mint deli nap 
,zin·böl hullú feny-patak 
l;l\·a-tuze a föld felett. 
népé·nek büszke Napja It> t t. 

Hallgassatok. Az erdii •·l 
l!.ilutt a\·ar. dö lc\·él 
iJriz itt úldott multakat. 
,zikl:•khuz hős emlék tapad. 
!akon csudák irnúja leng, 
l·s hatTi kürtön zúg a Cst>nd 

Ar<.~nnyú \'Últ a kis kavil·s. 

zugokun zsungva fut a \'ll. 

Hallg<.&ssatuk. A szúzaduk 
humúlya gy(•mánt-fl•nyt kapott. 
izzú sugárban ti..Indiiki1l 
~l n1ult; itt ninl's rontó okiil. 
sem testvl·r-gyilkos rut \'isl;'d~·. 

O itt az Ur. a Sz<:'nt Kirill)' 
Sioini csak suttogva S/.o.ibad. 
borzasztan~·,nak nagy sZa\·:ak 

lLdlgassatok. Han.mgszo tl'ng 
A klastrom turnya fel-fl·k:--.t•ng 
erdtik fell•tt l•s hankti 
orok valúsúg lt•nyteli 
:-i/;.t\"Út a t:·l\·oi fi1ldeken: 

hogy minden rnag~·ar l·gy lt·g_\"l'll. 
hogy mmden magyar szív: haran~. 
~ l•g fel~· eg~·ütt túr a h~.mg. 

Hallgassatok. Szent itt e \'iil~y. 

SzPnt n1irulen kíí l•s szent a tülg_.,., 
a hukk. a zúgú kb patak. 
" Holdogasszon~· itt rnaradt. 
r.:·aszlo\·al júr torn~·ok ft•lett. 
n:q.!,y llltlgyar hajnalt fl·nyjelez. 
Itt mirutpn szPnt fényben rag~·og· 

a Hold, ;.1 Nap. a l'Sillagok. 

Hallgassatok. Onnok kiizütt 
:-;úpadt Huldfl•nybc ültüzi1tt 
l'.ÍPken szúz titok dobo~. 

A \'l•n klastromra fl·n~· e~orog, 

:-il.lklúknak úllna barn:1. rnl·l~·. 

loll·juk fútylat szií ;.tz t•j. 

:-. hil h~tjnal jö. friss. l•bn•dü 
arany-tó Je:-::z az l•g-tctü. 

llallga~~atuk. Az l·g1.1.~ l·r 
a C:-'CIH.i. s ~arany-kullö~ :-;zl'kt.'l 
il N~1p, gurul fúk lotnb-fejl·n. 
a kl't torony kopott ht•gyl·n. 
h<~ n·.~gel jü. s e/L'r m;.Hiiü· 

dalatúl hangzik heg~·. hatar. 
l )~tlbo.m. fl'nybl•n r..,·, sz ló ll'lll'g, 

:-. Bo\do~asszon~· Prdiík fl'il'tt. 

Hallgassatok. !\lint h;ü·fo.t z~ong 

11 hlt. Vak güg itt nt•m ja.Joll~ . 
llodol\'a len.~rwk mmd :1 l:tk, 

'-' rona klild! illatút, 

.a\azatosan tl·nln•hull 

il hl··n·. mcly zord t··.-.. t··glH'Il.\"lll 
( '-.od;tl.:::. lcgl'llll:"tk \'olg~·c l'/. 

ll' ..... \ \"l'I"SZi\"t.'klll'k fl·ny_]l'Jt•/ 

11:11\~as..;,ttok. A rl·gi j~o:l 

l !kol\\';1 . ..;J.;"di l';-. fl·I!Jg_\"t:l 

llliiHit·n lt·pl•tt mag_\·;n· :--./1\'t', 

tl· . ..;tn·n IJdü• t1llti bl'. 
l'J.fon.~\·il ..:z;dl ;a IJ;trn;• h.tng. 
l . .t:-.zlo h;mgj:a. Illilit ml"ly IL11.111g 

IJl•n·t•n-volgyilll. l·ll•tt.•t r.•g~·ug 

F.t\elt.• illll!U!s 



lrta : Lantos-Kiss Antal. 

MPI'l'SZ gemelolat í•s úttiirii kt•zdPmí•nvPzés volt a 
Mag~·ar Barat vállalkozúsa. mikor a köny\·nap satorta
horában maga h fPlütiittp satrát. Eg(•szségl's szinfoltot 
vitt <'Z a kiinyvsátor a kiinyvnap ünnepi hangulatába, 
mikor a tpgnapi Púrist sira:ó Ady. a .. szemiildiikét ösz
""'VOIHÍ" Hózsa Sándor. továbbá a Halálos tavasz kiitl'tl'Í 
nw ll'· cs<'llci<'S<'Il odat P t h• a tudomány (•s a h•lki(•kt könv
\'<'it. Próba '.'olt ez a vúllalk<Jzas. anielv azt akarta eldö~
l<'ni. vajjon rútalúl-<' a !~<mdoktól hajszolt mai l'mber a 
ml-l~·pbb IPlkisí•g buzogó forrasaira. s vajjon örül-c an
nak. hoC'y h·lkií·Hl' kií•pití•s(•hpz komoly könyveket tala!. 
Boldogan úllapitjuk mP~ az Pn·dmí·nvt: a Magyar Ba
' út Pliilí·pí•sp kitüniil'n sikl'rÜI!: a kiizöns(•g vittl', vásá
mlta. siit kapkocHa a fl'rC'nc<·s nvomdaterm(•k<'kl't. E so
rok írója a kiinvv iinm·pc'•Jwk h.árom napján isml-!PltC'n 
nlPgjclt•nt l•s ott ólúlkodott a :\'lag;-;ar Barát könyvsátra 
l.;.(lriil a Fl·n·nch•k-tl·n."·n. s úgy l·rzi. hogy a siker szem
:i·ltl'tí•sí•n· l'ii·g csupán lwmutatni azt a n(·hán~· pillanat
fl'l\'l·l<'lt. anwh·•.·t a sútor kiirül dlcs,•tt (•s kedves él
nu>n~·.:kt'•nt nu·.~·.it'!~VZ~'tt n1agúnak. 

Eg~·mús nwlh·tt sorakozt<~k a kí·t n<~g~· fl'r<'nt'l'S tar
tmnúnv il'gfrissl'bb kiadvúnvai: Pút<•r Buttvkav hatalmas 
(··ll'tra.(zkii~t·tt·: a .c~·tlngyi>si. fl'rPnn.·s kün~:vl'k. fph(·r kö
h•tl'i: a ké·k fP<h·lü .. Li·h•k ut jai IstPnhpz". a vonzó eim ü 
.. BPszí·lgl'l<·k a lvlk<·mnwl". ;, f<.•r•.·n<'l'S himnuszkiiltiikl't 
nwgszólalt<~tó Philonwn<~. ;1 missziós kiin\'\'l'cskék (•s kul
t uszfiizl'l<'k <'gi·'Z sor<~: minrl-mind a (<'r<'nces szclll'm. 
t u d ás l·s alkotúl·rii mPgn~·ilatknzúsa! Legnagyobb sik t• n· 
mí·gis P. Kiinig Kl'il'ml'n .. A k<•rpszti·n~· l'gyházak pg~·
"t',L!t··· l'irnii ki)n~·,·napi újdonságának volt. amPI:-o· tudo
mún~·os alap1111. ck l•h'4'7l'h'~t·n túrgyalja az uniós ügy 
rnai úllúsút. Ezt a kilnv\·et olvan rnohósággal vásároita 
a küz(lnsl•t,!. hD,l!V a hol(log :-'Zt·~·zii alig J,!vilztt• alúirú:->úval 
··llútni a kimv\:pl•ldúnvokat . .-\ tnús\·alfásúakat is tnl'g
mnzgatta <'Z ,.· kiin~·,·. I':rdl'kliidi·sükn• .i<·lkmzii. hogv Pgv 
,.,·angí•likus 1<-lkí·sz mindjúrt az l'lsii nap .i<'kntkl'Zl''l 
t·zi·rt a müi·rt. bmí•tl'lkn l'liifordult. hngv <').!V-l'gv csl'
ii·d!únv i<'ll'nt nwg a kiin\·,·sútornúl. k<·zi·b~·n l'l·dulitt tar
tntl. ,;lll<·lvr<' l'liikPiii i,:,·tssal. hibútlanul fp] volt irva 
1'. K .. ll'nwit kiinvv(·nl'k cinw .. X. Y. tiszkll't<·s úrnak vi
.~Jt·nl ;..'an~lta t.·! ~~ titkot a k<in~·\·t•t vúsúrlú ll'án:v 

:\I11Hivn v~ndúl~altllll Pútvt l.ut·tusl·~ :\nut ti kl·t n·rHii 
!t ·:-.t ,-l·n·vt.·l t.'l!\'Ül t lnÜvl'lt. i.ttt búrmt·lvtk kilnvvkt.·n·s
;,t·d•l tnv!.!:I'J.~~:l.:hvttll' .-\z l'l"dl'khHi"kt·i L"gyl·Jl~·s~..·n ,-ú-

'' "agyar Barát sátoraban. 

>:árlókt•dvn• iisztiiniiztl' az. hogv pg~· rapil'mbt•r szol
gálja ki iikl't könyvwl. Ha P. Pul'iust nem ismerni·m 
swm(·iyl'sen. azt gondoltam volna. hog~· <'7.C'k a barátok 
\·alahonnan egy köny,•kprcskC'dÖt sz<•rziidtettl'k. s azt 
fl'liiltiiztPtték a ferences habitusba.. Ilyen rábPsz(•lii tl'
hl'lséget. az üdPkliidi·sk,·lté•stiil a pénztárca kinvitásáig 
ható. ken•skPdiii swllemtiil áthatott üg~·pssi•gpt Pddig 
l'sak a lt>gjobb üzll'IPkbPn találtam. :\z i•pp<·n odai·rkt•zii 
P. Sehrottv tartom<.invfiínük atvával ilsszt•nlosolvogtunk 
mikor lát j~k. m<·nnvi;.,. bl'!Pi·li ~agát a szl'rl'pb<,' s m<'llY
nvin• magál•vá tPszi a süt or üg~·l•t t'Z d Knsztu:-; ug:'-·pl•t t 

kiin~·,·árusnak bl'állt P. Lucius. 

:'li'vomtatott tábla hirdl'ti a konv\·,;iltor .;z<·nz<i<'IÓTát 
Stao Tamas kínai fiú autogrammot ·ad! Van is kl'lPt ll' a 
missziós füwtl'knl'k. aml'in·klw Tomi urfi kinai ünnl'pi·
l~·pssi·ggl'l rajzolja bl'il' 'nl'künk fpjtilri·st okozó aut"
~rammjat. amf'l:'-· alá a gyt·ngl•bbt·k kt•dv(;l•rt mag~:arul 1:-; 

1•rlaírja a nt•vl·t. Egyl'S hi>lg:'-·Pk rsalódottan nl•zt•gl'ttk .t 

c·,;t•rké·szruhitba iiltii7iitt. mat:varul hJbútlanul ht·.'Zi·li>. 1" 
Jnociorú kan1aszfiút. akinl'k · csupún sárgás aJTSZliH' t':-

!t"lh·gzl·tt"s rnandulaszPmt• árulJa t·! kínai s;;irma;~·~=--~lt 
.. Htszl'n t'Z mag:'-· and bps;~l·l •·· :\ tnnH·ght•n kt·1 l~·anv 1.-. 

vliin• tolak11dik ... Itt a Tomt~ mnndJa a/ t'.~\"Ik 
\\·It· l'gvütt nvaraltan1 nt·nl rt'J.( .... Hol n~:;tJ,iltúl \'t•!t·. 
lalún p;.ktngh;·n'!" -- h•sti hozzú rosszrnú.ltlólll .1 !11<.1!"-lk 
.\ knn·tk<·zii pillan~tban mmdki·: !iul\' mar T•>m1 nwl· 
!t•lt \'<Hl. sa ftú a .. :\Iosolv orszúgúnak" kt·d\·t·s l'!" flll'l-!1 .... 

kin1t•rt mosol~·gúsá\'al ir.ia lll'\'t't a \'Úsúrolt 1111:-i.'·;zHh

fün·lt·klw. Ton1i l'gyl·bkl·nt n\~·an hun,!ú az ;tu1n.~Ll11ltll
IJ ú:-;: han. ho~ v ;1 kt•zt•ü,evl•ht• t'SP fUil'tl'khl' ,.;tJrhan lwlt·
l.iii.Ol!a ,.;;ún.lunkra l•rthl'tt·th·n hvtuil t~~· n11knr ;~ .. Rn-
111~1 .. l·s ... \ kis .Jos(• szl'mt•" l'Ítllll knn\'\'t'l'Skl'k illus;tn .... 
. .;zl'rlciJl't nH··lv 1Jszfl·ll'ttl'! mt·L!kt•rt·!ll. ·hD.l.!\. :w\·.t:aJra . .;a. 
\'al .t];u:dt•ko.zzon nu•g. lll\IHikt·ttvn h.llnlli.ltt;,\ lat !lik. 

hngv 'i.'onl! l'sodús iq.,!~·hulgúsagcal t'/t·kbt· .t kl'll\'\'t't· .... 
;.;t·klw IS hl'lt·nlúzol~a knks!.-kraksl.ldlt 

.\ mag~·ar r:úhú autt.'J;t l!" Int·gjv:t'llt " Ft'lt'lH'lt K !1-

Jt'll. sd npnrtt•r ro\·id lwl~·s;int kciZ\'t•tJlt•st akai i .Hi!ll .t 

:\l.tgyaJ Barút ktiny\·s;'ttrútúl. :".ll.!~·tnl saJnúlL:tlll. hti.L!\ t'Jl· 
pl'n <tkkor l'supún t·g~·tk tl'Sl\'l'l' úrusíttJtt a sútorban. ;ti~· 
l'lz;:'n·kúzntt az in~l'r.Júad;ls t•!tl} :\ knn~·,·napi r~üiH)ko;\·t·-
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Lantos-Kiss Antal ~s Krlrmrn at~·a 
a :\lap·ar Barát satra mrllrtt. 

tít&s színC'sebb és tl'l.i<'sPbb lC'tt volna. ha az egi•sz arszag 
i·rtesült volna a fcrenc<'s baratok nag~·sZ<'rÜ kezdeme
nwzéséről' 

· 1\Iíndf'n ÚJszerü vállalkozasnak akadnak furcsalói. s 

minden kezdeményezést nyomon kisér a tamáskodók két
kedése. Nos, a Magyar Barát könyvnapi sikere arra biz
tat, hogy a mostani megfigyeléseken okulva, jövőre még 
felkészültebbf'n és még fokozottabb ügybuzgósággal 
acsaijuk össze a Magyar Barát könyvsátrát. A biztató 
kezdet után a sikf'r meglesz a jövőben is! 

Akik pedig megütköztek azon, hogy ferences bará
tok könyvet árusítottak a főváros föterén, gondolják meg, 
hogy a szerzetesek éppen a munka terén mindíg is pél
daarlói voltak az Pmberíségnek. Ha a kartauziak saját 
k&szítményü likörjükkel, a trappisták saját termelésü 
sajtjukkal éos mézükkel, és szerzetesrendek pincészeli 
termekeikkel. vagy remekbe tenyésztett állataikkal dí
.iakat nyernek a kiállításokon. - miért ne volna f'gé
szpn rendjén való. ha a fpn•ncPsf'k nemcsak ízléses nyom
daterm(>keiket. hanem ami a legfontosabb: rf'ndjük szel
ll'md. aszkézis&t. tudományát kitünö író pátereik tolmá
csolásaban a könyvpiacra adják. LL•het-<' szebb, méltóbb 
•'s bPsZ.:•dpsebb megn~·ilatkozása Pg\' rend hagyományai
nak &s belső szf'lil'mi•nek. mint a tudást, a lélek uralmát, 
a nagy tudósok i•s l<'lekóriások <'szmevilágát közkinccse 
te\'Ö köny\·ek tornyosuló tömPge~ 

A Magyar Barát m<'ghóditotta a közönséget a könyv
napon. A jövö évben is satort ver a könyv ünnepén, s 
újabb köteteket tesz a magyar olvasóközönség asztalára. 
Egész<'n biztos. hog~· bátor kezdemény<'zését követni fog
i~k masok is' 

A Szenlalya megrázó imája püspökkészenlelésének évfordulóján. 
:\1. o~s('JT<ttore Romano kllZli an

nak a ~:~rnthrszé>ctnck sztlveg:l't. atní'
lyl't XII Pius p<..ipa áldozúcsuttirtfl
kon a S!.t~nt PL'ter-baziiikúban pon
t:fJkúlt m:sc alatt mnncintt. 

A SZL'!l~.t~Y~l ;1 S!.t..'ntlt>lt>khez fo
II;IsJ.koctott L':- 1111,11ab~n1 C't:!Vl'bek k,J_ 
t.(\tt cz'2kct :nondt~1: · 

-- Szrntl~lrk! \'ilágositsd mrg min
drn krrrszh'n~· rmbrr rlmd~t. hog~· 
n"•gt·rtst•k t·s átt'n·zzl·k rPndki\·üli 
silb-osságát •'s frlrlüsst-gteljrs voltát 
a mai órának. amf'l~·bcn t" g y r é ~i 
\'ilág alkonyodik Ir ~s rgy 
ú j v i l á g sz ü l r t ik. :\lutasd mrg 
mindf'n kf'rf'szt<'n~·nek az erény szük 
ösvt~n~·ét. amf'l~· f'g~·pdül \'t"Zf't az 
üd\·öss~g frk Szrntl~lrk ('ristrn, 

li g\· \'iKasztalója mindazoknak. akik 
i~azságtalanságok. rln~·omá.'IOk t's 
mt•galáztatások miatt szrnvrdnrk. 
Li g,· at~-ja az ár\'áknak, ~~~·ámolitója 
at ÜZ\'f'g~·rknt'k. kf'n~·ere a szf'gf"n~·ek
nrk. hajl~ka a mrnrkültt'knek. v~dó
pa.izsa a harcosoknak. balzsama a 
S<·br~ülteknrk. mrnt'd(·kr a bünösök
nrk ~s srgits~~: .. a haldoklóknak. 

a n~pek vezetöi felismerjt'k a b~kr 
nag~·ságát t's jótétemt'n~·eit k nem
zeteiknrk J~tjogalt ne kardjuk hosz
szúsága szerint. hanem a z l s t e n l 
t ö r v t' n,. sz r n t a k a r a t a sz r
r i n t mt'rjék. 

- Alkotó Szt'ntl~lrk! Engrdd meg, 
hog~· míg a megpróbáltatásnak ez az 
ideje tart, mi, akik örzöi vagyunk 
lstrn nyájának, szllárd hittel, rr
mi'nnyf'l i-s forró keresztény szf're
trttel tudjuk betölteni azt az üdvös 
hivatást, amelyrt a Megváltó reánk 
bízott addig a napig, amf'lyrn az 
rgyház letéve kimondhatatlan ~~~·á
szának öltözetét. hálával és örömmrl 
kiálthassa a bt'ke k az igazság lstt'
nr rlött: Az {1r jobbja csodát tett. 

- \'igasztald mrg ~s rg~·r•itsd 
azokat. akik szrrt'tik rgymást. de a 
mostani körülmt'n,·rk közölt ri van
nak szakih•a rg~·mástól. Szentl<'lrk! 
Az iKazság ura! Araszd szét az rm
brrek szi\·~brn ~s lelk~brn a b~ k ~
n f' k f' r ös v á g ~· á t. az igazsáMOs
ság. m~rt~kletrss(•g ~s a böksrség 
h~k~knrk \·ág~·át. lnt<·zd úg~·. hogy 

~------·------------------
Bete~sé~iinkhen orvossá~unk. 

Szrnt Ferene missziója a társadalomba: •. 
P. R(•th\· Apollinárisz, O. F. :\1. 

Szomorúan állapítottuk mrg. hog\· a mai társadalom sú
b·osan beteg. Lrgnag~·obb baja a kötrlrss~gmulasztás. !lórm 
szrrrt dolgozni. prdig jól t's ki·n~·rlmrsrn akar ~Ini. Ha mt'gis 
ráfan\·alodik a munkára. annak a n'gt't igyekszik mrdogni. 
Aki a ma rmbrrt't rászoktatJa a munkára, az lrsz a világ 
legnag,·obb jótrvö.ir. mrgmrntóir. orvosa. :\tert különben frl
kopik az álla a föld lakójának, ha csak ürrs srmmitte\·t'sbrn 
tölti ri a drá~:a idót. 

Szrnt Frrrnc a világ or\'osa. O t'lrt.:•ben rá\'ettr kora rm
hert>ít a munka szt'rf'trh·rr s az ö áldott harmadikrrndjr 
fol~·tatja to\·ább a világ \'i•gi·ig li•lrknrmrsítö frladatát: az 
t•mberrkrt ránr\·elni a k ii t r l ess i• g t r l j r si t~ sr r. t:zt 
tf'SZi m3.r hétszáz (•Vt> S rsodás f"rt>dm(·n~·t'kt't, bámulatos sikf"
rt•kt>t t·rt t'l azúta. St.•zzük rsak, miként teszi ezt! 

)li szüksl•gf's, hog~· kütf"lf"Sségeinkt't híven tt-ljesítsük'?' 
Ki·t ti·nyrzö: l t' lk t' st' d i• s i·s f" r ö. Lt'lkf'S<"dl•s, hogy örüm
mrl vállaljuk magunkra kötrlessi•grinkrt t's rrö. hogy azo
kat vali1ban h•ljt"sítsük is. 

f.lsösorban l r lk r sr d i· sr r \'an szükst'g. Közismrrt ~s 
.iúl brvált a ri-gi mondás: .. lia a munkát iirömmt'l (•s szerf"tet
IPI krzd.iük. akkor a nrht'.-i·get ~s fáradaimat csak fi· Iig t'rrz-
7Ük." A katonát mi tüzeli a harrra? Lelkesrdik. hog~· hazá
jának iólioti·t Plömozditja. liát a \'t•rtanút mi hr\'Íti a l•gna
gyobb áldozatokra? Lelkrs•dik. hogy lsten dirsös~gd trr
irsztl. A hitt~ritönek mi kiiksiinöz ~ ad sasszárn~·akat, hogy 
útjában a sok akadályt Jrküzdi? Lelkrsrd~. hogy Jplkrkrt 
ment mrg. S mi terrmti meg a kivánat..s ~ szüks.'grs lelkr-
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srdkt? Három eszköz: a sz ó, a h ös l p é l d a t's a ki l á
tásba helyezrit jutalom. 

A sz ó óriási hatást g)·akorol az emberekrl'. lllidőn !lóa
poleon Egyipt..mban háborúskodott. a l'Sata elölt r s7.a\'ak
kal bátoriUlita kat..nált: .. Katonák, e piramisok tetrkröl 
nt'll\·rzer év tekint Ir reátok!" E szó rlrktromosszikra 11\'a
nánt tüzelte fel öket. Ezt megtaláljuk a lll. rrndbrn is. Ott 
is frh·illan~·oznak minket. Nrm az egyiptomi piramisokra. ha
nem az <'gbe nyuló ~ mrnnybr jutott nagy lrlkekrr. a szen
tekre mutatnak rá. kik 700 t'\' óta állandóan szállnak a 
földról a magasba a felst'grs lstrn közvrtlen közrlst'g~bP. A 
mennyországból e hősök n~znek nánk, kik a siralomviilg~·i 
hadakútján Szent Ferl'nr zászlója alatt a lll. rl'nd bűnbánó 
rl{yrnruhájában k Jplkülett'vel jutottak oda. Ez a frlhil'á.•. 
r• a lt'lekhrz szokott brsz~d májusi rsök<'nt hat rs hull a 
fogt'kony szivekre. Fellelkrsrdnek a jó szóra s vállaiJák a 
rrndrs állapotbell kötelesst'gelk teljesitt'St' mellett az iink~nt 
frh·ett \'lláglrend szabályainak mrgtartását is. 

1\lindrn hónapban azért gyülnek össze a trrrlárlus trst
\'t'rek, hogy az igazgató at~·a. mint lrlki vrz~r tüZ4.'S, buzditó 
szavait mrghallgassák, szivükbe zárják, mrgkapják a jrlszót: 
t·löre. mlndig előre! Szt'gyrnt a záulóra, a trrdárlus jrl
,.~n~·rr nr hozzatok! Gyáván ne adjátok mrg magatokat a \'i
lág szellem<'nek, hisz ti a \'llágosság fial vagytok. A Jrl\'~n~· 
lrgyrn minden látható ~s láthatatlan rllenst'ggel szemben 
az erös pajzs. 1\lik<'nt a római an~·ák a harrba Induló fiai
kat e sza\'akkal Indították ri: rzzel a pajzzsal jöjjetrk visz
S7.a, mint győztesek: vagy ezen hozzanak haza, mlnt elesrtt 
hösüket, úgy a lll. rend is ad kiáltja fel~trk: nr az árral 
sodródiatok a romlá.•ba, hanem az árral szemben ússzatok a 
diadal partjára. A lll. rrnd tagja mrghal, de mrgadni nrm 
adja mrg ma~:át az ördögnrk, nrm tagadja mrg IstPnt. Csak 
kötrlessí•grt trljrsit rzzel. 



Virágszálak 
Szent Ferenc és társai életéb61. 

Olasz eredetiböJ fordltotta: dr. ltiiszecby Mlbily. 

Illés te.~tt,ér .~zó!láltásha kePeredik az Or Angyalával. 

Ell'inte. amikor még a szerzet a kezdet kezdetén 
volt és barátok is csak gyéren voltak, úgyhogy zár
dákat még nem alapítottak, Szent Ferenc fogadalom
ból néhánvad magával, köztük Bernát testvérrel, el
zarándokolt Komposztellába Szent Jakab apostolhoz. 
Amint igy együttmPntek. mt>ndegéltek, útközben egy 
~zegény bt>tegre akadtak. Szent Ferencnek megesett 
a szivt> rajta, miért is Bernát testvérnek odaszólt: 
Fiacskám. te maradj itt l' mellett a beteg mellett és 
úpolgasd! 

Bernút testvér alázatosan térdre esett és lehaj
tott fővel fogadta a parancsot: ott maradt azon a he
h·l·n. mig Szent FPrenc a többiekkPI tovább ment 
Szt>nt .Jakabhoz. Ahogv odai•rkl'ztek, az éjtszakát 
imádságban virrasztották út SzPnt .Jakab templomá
ban. Itt n~·ilatkoztatta ki Isten neki. hogy sok-sok 
z<il·d:ít fn~Z al<~pítani széles l· \·ilágnn és nagvon meg
niivekPdik s7.l'rzl'teseinek száma. úgyhogv Szent Fe
n•nc örömébl'n, ahogy ezt a kin~·ilatkoztatás kapta, 
mindjárt ott a körnvéken már kezdett is helvek után 
ni•zn{. Vi~szaté1·ti•ben. ahol hag~·ta. ug~;anazo'n helyl'n 
talúlta BPrnát ll'stvért. vele egvütt volt a beteg is, ki 
PZ alatl tdjl'sl'n fl'lg~·ógyult. Miért is a rákövetkező 
évben SzPnt FPrenc megengedte Bernát testvérnek, 
hog~· mn~t ö zarándokoljon el Szent Jakabhoz. Szent 
Fl'n·nc meg \'issza\·onult a Spoleto völg~·ébe. ahol egv 
Plhagvott sziklás hel~·en húzódott meg ö, Masseo és 
Illés testvi•r i'·s mi•g Pg~·néhányan. akik mind nag~·on 
vigvúztak. m·hog~· SzPnt Ferencet háborgassák az 
imádsúgban. ml'rt tudták. hol!\' Istl'n imádkozás köz
hPn szokott nPki nag~· dolgnkat kijl'knteni. Történt 
Pgv alkalommal. amikor Swnt Fl'n'nc épen benn az 
Prdiíhl'n imádkozott. Pgv deli ifjú állott meg a zárda 
kapu i a Pliítt. nag,· sl'hl'sen ml'gzörgette a portaaitót. 
dt• ol\·an •·rősl'n {•s ol~·an hosszan. hogy a bennlévő 
hanitek l'sak ámuh·a ni·ztl'k P!!\'másra az ih·en sza
katlan diiriimbiili'•s hallatára. Masspo tPsl\•ér · ment ki 
,·,~ nvitott ajtót a fiatal PmbPrnPk. 

--- Honnan \'aló vagv. fiacskám. mPrt a barát
s;'u!talan kopngtatásndból. g~·anitom. hog~· nl'm igPn 
.iiu·tal m.:·.l.! i(\·pn ht·l~·en~ _ .. 

Hút hngv kl'll n;'•latnk kopogni? - kérdl'zte 
az ifjú. 

-- llnl!van~ Eg\'lnÚsutún háromszor kl'! l zörgl'tni 
rii\·id idiikii~iiklwn.' ·azutún Pgv darabig nirni. mig a 
tPst\·<·r t'l!\' :\liah·únkot p(mond (•s ha l'Zenközben Sl' 
···rm· nda. akkor kopogtathatsz újra. 

Csakhog\' nPkern nal!von sil'lős ám a dolgom. 
\·;'lla~Zillta az ifji'1. azi•rt kot;,;gtattam nl~·an hl'\'l'Sen. 
1\'ag" út \'Úr úm m<·L! rúm. fpn•nc tl'st\'l'ITt'l !Plt volna 
<'g\· kis ht•szt•lni \'alúm. clP ii most imúba \·an mPrül\·l' 
az Prdi'•lwn. m•m akarnúm hút zavarni. az.:•rt szólítsd 
ink:'1hh idt· lll(·~ tt·~t\·í·J·t. mint hallom. igPn okos l'm
lwr hirí·lwn :'lll. tiiiP \·olna hút \'alami kí•rd,•zni \'alóm. 

- !\[a!'sPn l'lsil'l. mondia Illi•s tPsl\·i'·mek. hogv 
rn•·nit·n oda •·hlwz a fiatal Pmlwrhl'z --- dP l'Z fiilbPr
zt·nk .. dik ,·.~ nwg s.• mozdul. Szt•g.:•n\' l\TassPn most azt 
st· tudja_ mit l'sinúl_ion í•s mit mondjnn ••nnl'k az ide
g•·nnPk_ :\1<-rt ha azt mondja. hog\' Illi'•s !l'sl\·ér nPm 
í·r rú. hazudik: ha m•·l! nwgmondia az igazat, hogy 
''L!Í·sZl'll ki .i i it t a S()(lrúhúl í·s nt•m akar oda jönni. ak
kol' nwg rns:<z pi'·ldút úd \'l''''· Ahog~· így Masseo test-

vér tanácstalanul áll és vonakodik odamenni, a fiatal 
ember megint kopog az ajtón épen úgy, mint előbb, 
mire Masseo mégis csak megindul és azt mondja neki: 

- Te, úgylátom, nem jegyezted meg, amire a 
rtopogásról tanítottalak ... Mire a fiatal ember: 

- Csak mondd, hogy Illés testvér nem akar ide
jönni, eredj hát Ferenc testvérhez és mondd meg 
neki, hogy szereltem volna vele beszélni, de nem 
akarom az imádságban zavarni, hanem küldje hozzám 
Illés testvért. A jó Masseo el is ment hát Szent Fe
renchez, ki épen égre emelt arccal imádkozott és el
mondja neki, amit az ifjú üzent, tövéről hegyére, 
hogy hogyan történt a dolog és hogyan viselkedett 
Illés testvér. - Az ifjú pedig az Úr angyala volt em
beri alakban. Mire Szent Ferenc a nélkül, hogy 
mozdult volna, vagy arcát odafordította volna. azt 
mondja neki: 

- Eredj és mond Illés testvérnek, hogy a szent 
engedelmességnél fogva minden huza-vona nélkül 
azonnal siessen oda ahhoz az ifjúhoz. 

Illés testvér, ahogy a parancsot hallotta, magából 
kikelve sietett a portára, nagy dir-durral vágta ki az 
ajtót. 

- No mit akarsz? -kérdezte mérgesen. 
- Csak csillapodj!- felelte az ifjú, mert a harag 

az rossz tanácsadó és aki haragszik, annak nincs igaza. 
- Jó, jó, csak mond már, mit akarsz? 
- Azt kérdem én tőled. hogy az evangélium 

követőinek szabad-e megenniök, amit eléjük tesznek, 
mint ahogy Krisztus oktatta tanítványait? ... Továb
bá még azt is kérdem, hogy van-e olyan ember, aki 
Plöirhatja az ellenkezőjét, amit az evangélium meg
Pnged? 

:\láriagyüdi kegytemplomunk a Délvidék vallási központja. 
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Illés testn'r gögösC'n visszafl'IC'ltC': 
-- Ezt bizei csak rúm. turlom ('n .JÚl, IP mpg mP

lwb!. lstt•n hiri•n•l!. 
ILitha t'n jobban tucini•k mt•gfPll'lni rú. mint 

:,·. \·;d;bznlta az Ifjú. :\lirl' Illt'S ml'ginl ciühbt• gu
rult. ht•csapta az aJtÓt (•s odi,bb úllt. Kiizlwn gondol
:'<>Zlli kt·zdt•t t a fl'! adott ki•rdi•sl'k fl'liil, Pltdovúzot l 
1nag;.1ban. dl' a llll'gPldússal netn ment St'tnmirt'. 
t·_~·yant~ ó \·olt a szerzctnek a gondnoka <.\s ol~·an 
: t'IHll'lkt'l.t'st kptl'tt•tt i•lt>tbl'. ami az E\·angdiumon 
''· lll<'l! :-;/t'llt Ft•rt•nc rl'gubin is túlmt•nt. hogv t•gy 
n'IH!t;;rsnak St' szabad hust t•nni. :\ fl'ladott ki•rd('s t'll' 
tt·h«t t•gn·IH'st ii l'llt•IH' s!..t>lt. f:s min·l Iwm tudolt ki
()kn:--nd~~ he\(lit'. cit· nH'L! za\·arón hat()tt rú az if.iú szc
l'L'11_\":--t'_L!t· l':-. ah{lg\an ·tnondta. hog~; () tún a ft'lh·t t 
kl'nksn· n;da jobban nwg turina fl'll'lni · kapja ma
<:«1. \'Ísszasil't a pnrtitra. hog\· n1l'gkt'·rdL'ZZL', mi hút rú 
" klt>kt. dl' akkor múr az ifjúnak hült hpl\·d lalúlta. 
.\ ;,;,.\·(·\\· Illi·s nt•m \·olt r;i mdtó. hogv az angval 
,;oba t'I:t'slkl'd]l'k n•\t>. ,\ tiirti•ntt•k ulún S!.t'nt Ft•
I <'Ile' I> ktt<>11 ,;1ar ,11 t•rdiibiil l's 1111\'l'l btl'n mindt•!.t 
ktwkn!t·tÍl' tH'ki. ahngy kii·rt. mindjúrt t•lii\·l'ttl' Illi•s 
!t·.~\ n'l't ,., kt•mi·m h;t;1gon nwgctorg;'dta. 

Btznn\·, nag\·<lt hib;Iztal konok fr;Itl'r. hogY 
lin·n han;IsnHKlrlal t•lüztl'rl a/ Cr an.c:valat. aki a mi 
.. :,tal<I>Unkr.t kuicil'll'tt Fl'kk. l1llg\· twm .IÚ ú·gc· \tosz 
, ntwk " It' kt·n·h·si·gl'dnl'k. mi·g maJrl kttl'.'>l'kt•l a; 
't'L!t·d ,t :--/t'l'/t.'tbi)l 1:--. 

:\It·~ ~l/l1dl1. :--ill Ul!;\'dl1i.l/tjJ1 t·n·úban. ~u111kur az an

~\ d: t·lL::ll l~ll'l!,ll'h';1·t u~Yanuh·an ~dakban Bl'rn~·~t 
:1 :--t\·l'rnt•r;: 1:-:. ~~ ·n1~1r akk,·~r ha~att.··rlliJt.•n \'tdt Szl'nt 
.l.t~,1h tt.·n1pl1llnahP! t.':-- LTt.'l1 l'g~; nag.\' f()]~·ú part.Júhtjz 
,.t t :\1 <.tng\·d! . ..:avtt. l·dc;-; <.tnvan.\·l'h·L·n kli:--nintl.jttt.·: 

.\1. Cr lwk<'J<' lt·t:n·n n·lt'cl. bara:Lun~ 

"itt•nt~,·~··.., "-ürmt•nt·t a m.ttrav.·rrht·b'i ~lt·ntkutun. 

An yOiil, edes Anyám l 

1i ;. • ·r~· 111 \ ,il<~l<.tt;.l!n 

· :•!·' · ·· , -t·Pr'.Jt 
' -l . ' 1'1 ! 'l11'/t tlt·,l·l ,j! !~·[}!ll' 

K8 

------
BC'rnát tf'stvér nag~·on mcg!Ppődött erre a barát

ságus honi kiisziintl'srP. ö is végig n(•ztP a vidám arcú, 
d(·k1·g ifjút (•s bútorsilgut \'l•tl. hogv mPgkérdl'zzc: 

Ugvan, fiatal harúlonl. honnan jiissz IP'? 
Honnan'/ . (•n onnan jiiviik. ahol maga Szt•nt 

Ft·n·m· lakik. Vl'l<' szl'rl'lkm \'olna lws!.l•lni. d1• nPm 
tudtam. mt•rt ii imúba nwrültt•n az L'gl'\ n(•ztl', (•n ml'g 
,•gv \·ilúgi•rt spm akartam ;a\·arni. Rajta ki\·iil van ott 
m(•g húrom tt•st\·c'·r: :\'lasst•o. Egn•rl m1•g lll(•s. Masspo 
nwg is tanitott. hog\·an k<'ll barút mt'ldnt kopogni a 
kapun. Ill(•siwk i'l'hcllam k(•t ki•rrl(•st. d1• nwghukroso
dutt (•s t•gvikr<' st•m akart \'Úlaszolni. ulima hamar 
nwgb;mla. kl'l't'S<'tt i., azulún múr. hog\· lússon (•s hall
.inn. dt· akknr múr k(•sii \'<lll. Ezutim a lwmutatkozús 
uti1n k(·nli Ikrn;II ll' st \·c· rt: 

- :\Ji(•rt nt•m rn(•g\· mitr :tt'! 
- :\krt f[•lvk a \'iztiil: ahogv [•n !ú tom. l'![·g mt'·l.\·. 

-- :\ll'n.iiink hi1t t'g\·ütt. moncl.Ja az angYal. [•s lll' 
l't·l.i st•mmitiil. :\kgl'ogp Ikrnil\ tl's\\·[•r kl'zl>l (•s ah
ban <~ szt·mpillantúsban mi1r a tuls.·, f[•l<·n is \'<lltak. 

Bt·t·Iüt ll'>l\'l'l' riigtiin [·vlw kapott. lwgv t'Z nt•m 
lt-lwt mús. mint ;u Cr angYala. :\'ag\· hajlong;'ts kiizt 
tl!'tlll1l'l'JH':-.\·t· ft·nnhan.l!lll1 kiú!l.Ji.i: 

- Óh btt•n <Ing\·<Ila. monclcl hat. ho.l!\' hívnak'' 
- Kuluno:-.. \·,t!:l:-./ld.Lt d/ :t!H.,:\·~11. nli(·rt (>rd,,k,·l 

tt.·gl·d a1. l·n nt.·\.l'tll') 

E;t monch·a a; :lllg\·;d t·ltiint. lkrni1t lt•s\\·[·r nwg 
t·g(·s/.t•n mt•g\·ig<I>!Ldúd\·;I indult útnak. nt•m l't•ll'd\'l' 
:--t'!ll ~~ 11<~put. :-.l'Ill ;tz ,·n·út. nH·iYhl'n neki az an.~.\'al 
lll< g.wlt'nt. :\ltk<~r "d<Ic'l't. ;dl"l :-;;,·nt Ft·rt't1l' (·s ti1rsai 
laktak. t·liH·>it·lt nt·ktk tm·iriil-lwgú·n· mtmlt•nt. ()k 
:1H·l!ll\/1fl1\'!':--tfdl:ik, h11g\· LH~.\·llnaz't~/. ang.\'a} t.'.l!.Y<IZOI1 

lLl pl 1n <':--. li~\'<IlLt/( 'n t·q·~·1han .wlvnt n1<',l.! nt·ki l·s nt.·kik 

\:·':l', l.\ t' l 
..... (!] 11,1),\.1'/1 

!Idill. ,...;('\1]) I•:!J.I<d lnrn:t. 
!T\:!.' .1/ V-:t'>/ \'!:.1~ lllllllk!l t!Hol_\',I],J . 

•• ~."ll'> 1'11/ .... ,J,.../il].t. l'>ll;~ru .... \ tll\iJl.t 

.\:;1. .1111 1 dv ... .t!l\'.illl' 

II. .t·t,.t dtlt''' kn.,·t 1 ;.;,.\'t·Ju;Jll~n .. ;, o~dh.llrl.L!ll' 
1 ,, •l -.j( 'l ll':\ : l H' !l,; (. 

'~d 111 r, :1, • ... ; , nr l1,, 1 ·i 111 

1 :..:,ll!)) It''' 'Ili\ l ,o/)1,1 ;~.1]11 d/,1111 ... -.1\]l!'l\ 

. :1::: • ,,/ , :..: , ... : ,, :.:.: ,~; t'l .. l t! t 'l t ·l w:1 

.\)1\',tll: \ 1\t· .... 1:1\ .1)}1' 

! ll ,._: \ l''' .... /: \ l 'l l ~j(.\ l ' • l i/ /l l): ll l, 11111 \'l 1 ! l' ill\ 
jl:t·. ·:.:1·1'•'"1.1 

l:.:.\\ • 1'11 ... ;. \! ,, : l 

1 ': \ ,1!, ' l/l l _ ',' .I .. L ... ' \ ,1', ,,1J\:..:,11l \ t•![]t' 

!;. ·~ \ ,o/ l .21 ' 

,,,']\ 

í:1:1 .,oi:JI)\1" ,,..., 
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KRISZTUS KÖZELÉBEN 

VII. 
,.Boldogok a bekcsseuesek. me rt ök l.<tf'n 

fiainak founak hit•atni. CMátc 5. 9.) 

Az igazság hordozója a társadalmi 
rendnek. Fenntartója az ország nyugal
m<inak. Alapja minden fejlődésnek. 

Az a tudat ugyanis, hogy munkám 
rrcdményében. vagy legalább bérében 
jogom van, mit a törvény is biztosit. 
sarkal a cselekvő életre, a tehetség, a 
képesség kihasználására. Van reám néz
\'e hasznos eredménye, Nem hiúhavaló 
erőlködés a testi vagy szellemi munka .. 

Ugyancsak az igazsúg a törvényen ke
resztül védelmet biztosit a munkálkodús 
illtal szerzett anyagi vagy állásbeli elő
nyök zavartalan birtoklásában. 

~rthetö az a nagy igyekezet, mellyel 
a világi uralkodók az igazsúgnak cr
,·ényt szerezni törekedtek. Ismeretes I. 
Ferdinánd császár mondása: .. Fiat iusti
t i a. perea t mundus." Legyen igazság. 
mégha belepusztul is a vilúg. 

De bármilyen szükséges is az igazsúg 
" nepek életében. mégsem a ].,gtökele
tesebb. A rideg jog, mely az igazsúgnak 
paragrafusokba való tömöritese. nem a 
legszebb kapocs embe:· es ember között. 
Megadni mindenkinek a magúet. es 
emellett magasabb szempontokbúl le
mondani a saját jogúróL vagy a jogsé
relmet bosszü nelkül. bekesen elviselni. 
Isten gyermekehez illő nemes cseleke
det! Ez a szentek útja! .. 

Az ószövetségben a .. :-zemet szcmért. 
fogat fogért" visszafizetes elvet hirdette 
Mózes (ll. 21. 23-25.). Vagyis a bün ~s 
büntetés teljes egyenlősegét. Irgalom. 
szeretet mellözve. ts ez nemcsak a .~si
dóknál l•rvényesült. hanem a n.~gi nC
peknCI is általúnos jellegü türvén,· \'olt. 
Nagy ritkán tettek kivetelt. Kri>7tus azt. 
mint a könyörtelen igazsúg törvényei el· 
t<irölte és helyébe a türelem c~ szere
Irt tür\'énvé~ ikta~t:1. Azt ol :a~suk 
11~yanis Szent M<iti,núl 1:>. 3:1-421: 
.. llallottcítok, hoou moudutotr: S:('mct 
s:(•mért, Jogar fogért. tn pe! U fl 111011 

dom nd-,:tck. ru• álljatok eiTt•n n fJO
nos.:nak: hanem aki mcoil ti 1uhl) qrcó ·· 
dat. fordítsd oda neki a másikat is. ts 
aHnnk, aki pörölni akar l'l"ed t:-" kot~· 

tosÖdf't c/r('s:i. f!rJ.fJí'dd át 1: :Htf,i..;!ot is. 
f:.o.; 1w r·a/aki k<!nus::.crtt tcqcd (':er lé
nPsu!lirc. menj cl r·clc> ké~m·r•.url"a . .-tki 
b'•r rijlcd, adj neki és tPríl, oki J..:;)/-
1"."1111 akar I'C'HJii tiíled. ,•/ u.• /(Jrrl't/.1.'" 

i\1 <>llent"illús tilalm .. ,t. rn::-i.\"rill :It :-.Ztl 

\·an. hitr nf'm kell bctti:--~:ermt t·riPni ~·~· 
kil\'l'fni. IC'~alc:íbb paranl'.;; ~elleg~cl 
nf'm. de al a szelh•r,"l. am1t :-:u,~..:,;·,ro'.. 
ill. C'Vangl•llllm drúga. Az ;'ddoz<tli-to..•st.
sl•g, a .szclídst•g <.,s a :y:•l<:e..;z':'n•tet hös
tett<>i. Sn~ntekct icl!C'mZÖ l'SÚes1C'IiC':-:it
rn('n_\·ek. Az lsten. fiainak \'ilúgWll•n_vC':-. 
klktllct(•böl fakacil·, crl·nv('k. V:1nnak 
ug.\· an esetek. amikor a bün me~d:..-: ••
rlúlvoz;"lsa. a bünüs vi:-:szar('ttentt~:-:e. \·ag\· 
megté>rítCsC" szuks(•gc.ssl• teszi a \'l'dPkt.~
J.é!-it. a kúrtt,rítc~st t•s buntetl•st. mikl'nt 
Pzt a Szl'ntirúsban ol\'a.shatjuk. dc t'n · 
tl('k i~ turelcnunC'! t•s rwg_\·lelkus(•gg~·l 

kell púrosulnia. lg_v maga al. l·de.s Cd
vozítö is tiltakozott a jogtalansúg C'llen. 
mikor a főpap C'\Ött az egyik poro:->llo 
ar('ulutiJtte ... Ha rosszul .s!.óltam. tl•g_v IH
zonysúgot a ro.sszn"•l. ha pPdig: JÓl. mil'l"t 
utsz. engem''·· (.Júnos IH. :?:J.) DC' a;.utún 
az úr .Ji>zus a tlirelmes szen\"f'<h.'srill 

lrta: P. Roznik Rajnér, O. F. M. 

olyan pélctút adott. amit <.:.sak kilnnycs 
meghatottsúgg;,l} gondolhatnak \'égig. Az 
okosság erényóhcz tartozik. meghatúroz
nL mikor melyik szempont szerint kell 
cselekedni. 

Erény az. igaz:-oúg: ragaszkodhat unk jo
gunkhoz a tökéletesst-g kúra ndklil. De 
az érdemszerzöbb és nagyobb szereletet 
jelentö erény mégiscsak a tübb úldoza
tot es önlegyőzést igénylö bekességes 
lelkület. 

Az emberi szÍ\·bcn is megvan az a 
természetes hajlam. hogy jót. J'O!-;Szut 
egyformán visszaadjon. mint szikla a 
\'i.sszhangut. Megnemesíteni annyira a 
szívét. hogy Isten irúnt valú szeretetből 
még a rosszC.:•rt is jót adjon \'issza. ez a 
nagylelkek sajútossága. 

Húromf<'le \"onatkozúsban kell a béke
nek Cn·énvcsi.ilnie: lstennel felebarú
tunkkal l'S önmagunkkal De mind a 

szt:NT LASZI.O-R(TS(" SZEST
K('TOS. A hard<'r<'k<'n kiizdii katonáink 
Y t döszt"ntjl•nf'k. Su·nt La~zlúnak ~:oo. 

~züll"tl-snap,hit ünnt"IJt"l.iük rbbrn az l·v
hl"n. A kl"g~·hl"l~· igazgatiJsoiga nag~· ht·
krzarándoklatot rt•ndf'Z jún. 28·<in a 
Szl"nt l .. ászlú-forr&i.sukhnz, ahol oly sok 
(·soda törh·nt már. :\lindl"n mag~·ar har· 
rnadikrl'ndi ott lrg~·rn. hog~· t·g~·ütt kii
n~·ürögjiink harl'll"rt'kl"n küzdő kaln· 
miinkl•rt t•s t'd(•s llazánkt·rt a :\lag~·arok 
Sag~·asszon~·ához (•s Szl"nl I.aszlú kiréi.· 

bunkhoz! 

húromnak e~y az alapja: az Isten sze
retete! 

Béke Istennel. 

A boldogságo\ adó bekének Istenből 
kell származnia. O ennek is, minden jó
nak forrása. Adományait hűséges gyer
mekeinek, hűségük mértéke szerint adja. 
A bűnöst bajokkal sujtja, lelkiismereti 
furdalásokkal zaklatja, hogy magához 
visszavezesse. A legszánalmasabb annak 
a bűnösnek állapota. akit már itt a föl
dön nem sanyargat az úr keze. A meg
iltalkodottságnak siralmas következmé
nye... .,Nincs bekéje a gonosznak," 
mondja az Irás. Vagy ha van, az alvó 
lelkiismeret bekéje az. A legszomorúbb 
sors. 

A békesség első és legfontosabb kel
leke az lsten szeretete. ~s mivel Istent 
az szereti, ki parancsait megtartja, azért 
igy is mondhatom: a békess<'g alapJa az 
lsten parancsainak megtartása . .. Ha en
gem szerettek, parancsaimat tartsátok 
meg." (János 14. 15.) 

Ez a békesség kezdete. Nagyobb foka. 
boldogitóbb ereje a szeretet növekedé
scből származik. Ahogy nő a lélekben 
a kegyelem, ügy fokozódik a békesség. 
CA lelki harcokról és megpróbáltatások
ról. miket lsten tökéletesebb megtiszti
tús cCijából a lélekre bocsájt, most nem 
tartom célszerűnek irni. De lehetséges. 
hogy még majd arra is sor kerül ... ) 

.. Narl!l bekesség azoknak, kik szeretik 
tön·en)Jedet." (! 18 Zsolt.) ~rzik a tiszta 
lelkiismereten keresztül. hogy szeretik az 
Istent. cs boldogan tudják, hogy az Is
ten is szereti öket. Mámoros gyönyörű
segge! mondhatják a Zsoltárossal: ,.Mé:
nél édesebb nekem a te törvén_,,cd. 
Uram". (118 Zsolt.) ~s: ,.Jobb nekem " 
te ajkad tön·énye az arany és e:iist e::.
reinél." (U. o.) Ez az a kincs. mit a roz~
da és moly meg nem emészt. a tolvajok 
ki nem ásnak. A mulandóságban az örök 
értekek . 

Egy jámbor írú, Ferrero, írja: ha 
púkhúlún lebegnéL nem félnék. ha a 
n:'gd .Jézus kezében tudnám. Ha ~za
kadna se izgulnek. bizton feltartana es
temben. mert cn akarattal nem szaki
tanúm cl ... Ilyen nyugodt és bék<'s az. 
aki lsten parancsait pontosan megtartja 
.. Dicsó.<H?g. tis:t('sséu és béke m mdc>nki
"""· ki j<it csclcb:ik." (Róm. 2. lll.) 

C">'tk egy dologtúl fél Isten hűsége, 
.~;.Trmcke. a büntill. De ettöl azutún I_ga
zim fl•\. Jobban. mint a tüztöl. a mérgC':-
kig_\'otúl. 

Szent Paszkál életében oh·astam. hng~; 
mi'g mint bojtúrgyerek nagyon ug~·elt 
arra. hogy illlatai mú.snak kárt ne tf'
-~.\·enck. Túrsai esufoltúk. hogy hiszen 
,;enki sem tudja meg. lsten tiltja, 
mondta ö - t~s f'/. nekem elég. Gaz. 
ci;:.l.ld f'g:-·szcr r:'ll'twzett a szomszl•d szöl
lö.it'rc. Hozz nekem. parancsolta. Nem 
tehetem. mcrt ;,1 miJ .... (•. így Pa:--zkú.l. MPa
\·erlek. ff'n,\'cgette to\·ább. Azt tch<'tl. 
aki1r <.lgyon i~ uthct. de én 1:-.ten pa
rancsút meg nern slcgcm. adta vissza a 
:-:zút bútran Paszkúl. 

E1 az a lPlkulet. mcly Istennel tcl.w, 
t.• ..... za\·<Jr~alan békfobcn él. 

Hüsl'gC's a parancsuk megtart:i.s;·,ban. 
a\lhatatos az erények g_\·akorlúsúban 
Egy t öl fl· l: a büntöl. b ten megsért(·H'
tiil. 
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KÖNYVSÁTRUNK MÖGÜL. 
Lázas ki>szülöcl&s. \'árakozó n•

mi>n\'keclés előzte meg. Számtalan 
ter\'.' ezer gondolat aggodalmas sze
rett'ltel L'g~·,•ngl'ti a fen•ncc>s k<in~·,· 
útját a kiin~·\'napi sútorig. Szl'rkt•s;
tö kiadónk mozgósit nyomdát. irót. 
mind,•nkit. A n~·omda zakatoló h,•n
g:PrL' pzer:o;zatnra. szintp szünl't nl ... J
kül nntp a kön~·\'bC', füzl'tbe ki,·im
kozó in'kC't. Túl jutunk az elsii aka
dál\'on. Van már hd\'. engedi•!\'. Ali 
a s~tor. és di·dclgctcÚ álmunk .\'égn· 

:\lárton Lajos autogrammot adott 
könyvsátrunknál. 

tcl.iC'sül. Az elsii ff'rcncPs köm·\'nap' 
Pest-Buda nyüzsg(). mozgalmas ut
cáin izli·scs sátrak hírektik 1:t a 
:\Tagyar Barat. 

1\Tunkába. hi\'atalukba sl<·t•• l'm
berck ki\·áncsi csodúlknl;..,:-;,..;;t} !H'/1~ 

a muskátlis oszlopfi>n az 1rús• (),,_ 
szC'nézö arcukon látszítc li]Sat.: ...,za
mukra a sátor tö\·t>n sürg(i]ilch"), hl\·a
kodó barát. Eg:yPnl<~n· a; vs~··~n' ;"!]J,·~. 

borús-szdes idii kis:-it· lt·hüti 1/~;ll
munkat. Am rö,·idl'Sl'n k,i,-u' ·.-, ·s11 k. 
forgatják a polcon gazda!.!,>n .-;nr;J~n

zó. legúJabb ft'n·ncc·;-; nÚÍ\'t·~t·t :\Ilr:!
ha \·abm1 ,JÚ!vs,··~n n1l·lt·.L! llJ'I•!ll ]rlp.i

~ncina ('!TP fázó~ ..... Z()Jnn;.:ó dJTtonr;! 1 
:\Tar \'(•\·ii JS akadt. \lt·_!.!kt•T111\'t hhti!•• 
t··rzv~~cl lt"·lt•kzünk ft·l. l't;"tnd -..:/:ll~t· 

mq~úllús nl·lkül nag,· a f()n...;;J],Im 
<.;;.ttnr k11rül. :\lo:-.t n1<;Ir tud1ul: t rd1-

;r~ t ·s \"1) l t. 

c;nndrdatban \"l~.r..:zapt r~~t·lJ:J"-: 

!l"lt·~t·J,,,;·, napllk. ht·tl'k ;t!n-::t::.~•: 

L!nndJút. ;,!..!gllda!m;",: JlúnY.-./'11" f••l\·•·
:,Jrl'l~l bl"nnunk >1Úl1111hd1-t· t·rci··~:>J. 
d t.·"'~"''· k()ml)!~· fu~st·l,·nlr•· a n1"-...1 f, !
...,rJra~rJÚl f,·Jl"IH't·.~ i: ocLilnm .. \llJ.t-• 
maJd a \"t·r....;•·nvt nl<q:~var IrrJCi<tlmu:~i·:
nak l z a napfl·n~:n• ·buJt ha i1 ú sa'' .\ 
fc· klt tPt mt·~kaptuk. :\'t·m f><l\'th;<t
.JUk cl magunkhan a tolak><rló <"·u<"·'l 
vagyunk~ :\!agyar uh·asúkoZ<jn~l·günk 
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legkülönbözőbb rétegeinek érdeklő
dése meleg kézszorítás, komoly biz
tatás számunkra. Itt vagyunk, és tu
domást vesznPk rólunk. 

Tarka változatban \'onul fpl a sát
rak clütt a k0nv\· sokC'ZC'r szPrC'lmesP. 
Simogatják, be.ci•zgctik tekintPtükkel 
a kínálkozó kiinV\'l'k sorait. Legtöbb
jének szívc-vág~·a alig áll arán~·ban 
zsebl-\·cl. m<'gscm mchPt tovább üre' 
ki•zzf'l. Iskolásg~·prmE'kPk csoportjút 
komnl~·. tudóski•pü urak. hPtüszom
jas hiilg~·ek vúltogat.iák. Mindenki 
talál neki megfl'leliit, kis izclitiit ab
ból a sugúrzó S7PIIcmbiil. aml'l\' a 
hétszázi·,.;.s fPrenc<'> forrilsból fakacl. 

Ki·thdö. fürki•szii szc•mnwl kiizl'lit 
\'alaki. SzPmmPIIátható fiili·m·i·,·,·l 
mintha Pliin• jelf'zni akarni!. hog\' mi 
alig adhatunk sokat \'ag~· újat iro
dalmi n•mc>kPkt•n túlfinomult. ki•n\'l'S 
1zli•sénf'k. Bizakodón. lop,·a il'ssük a 
a hatast. Swmc ml'gakad a FL•n•ncf's 
Himnuszak kötcti•n. ForgatJa. mi•rf'
gPti. arca f'gyrf' jobban fölengpel 
ml'l'l'\'si•gi·biil, i•s fi·lszegl'n piruh·a 
h.•szi le a kön\·y úrút a 1l's1\·l·r l'll•. 

Erdekllldl's~t.'l nl•zPgl'ti az l'g:".;ik 

szemüveges úr a sátor változatos 
.,anyagát." Csipeget. kutatgat, keresi 
a megfelf'lőt és hamarosan megtalál
ja. A Lelkiélet mf'stprciböl kiválaszt 
kettlit és ferPncPs köszöntéssci távo
zik. Alig tíz l<'pés után \'isszajön (•s 
bizalmas hangon közli. hogy ö más
\'allású, de Szent FL'rl'nc negyedik 
rendjéhez tartozik. Azokhoz, akik 
csodálják i•s őszintl•n tisztelik a mo
solygó szentet. s bár mPggyiiziicl&sük 
szerint nem kato!iku,ok mi·gis igi·
ZPtébPn tartja iJket nl'ml'sC'n Pg~·szP
rü. iiszintén f'mbL·ri alak.ia. 

lg,· indul Pl a fl'l'l'11Cl's kiinv\' l'lsii 
hódÚó útjára. A rnhanó. t>s l;aborús 
hangulatban bizon~·tal,mul tapogató 
\'Íiágban fén~·cs sugúrki·\'l·t szór a 
bPiiiiP áradó nl'ml's szl'ill'm. Hi•tszáz
i•\'f' ontja-árasztja iinZPth••úil gazdag 
kinCSl'Ít. hogy SZl'bb legyl'll a fiild. 
mosolygóbb az cmbl'rarc. Ez a szf'I
IPm most útat tiirt a magyar detbP 
is. szót ki•rt i·s kapott abban a for
rongó. alakuló szl'il<•mi \'ilúgban. 
aml'l\' büszki•n mond i a magáról. 
hogy. magyar jö\'iit i•pit! 

1'. Katona .Jusztinián. O. t'. 1\1. 

Hálát adok Neked, Istenem, hogy teremtelfél! 

1-ltilcít (Idok Neked. Istcncn1. IHHI.U tcrcnltt'ttd' 
}pJ/ imudl,·o:ott S:('lll KltÍI"CI o l.itdu/os CÍ!/!101!. 

Ahol hu.o.;:onii<'CPI ,·.,.c ,·l'kllclt mcir hctt'pt'l!. 
LC'/kt.'búl s:ál/t · ;, luila~inek. 
..'\Ii11t S:<'llf Ft'I'I'H<' ·"":a;>himnu.o.;:a. 
Ö, miúta Ferenc li'St!·t;r [Tm/Jria mc:c"iin )tir, 

Forrcíb/J c:1: ilna ort <;-" 1HHJ!10hh n hd-..·t·. 
E::h·t mcnt Fcrc11c it•stl't.;; ·,dán Chiara SC"tfi. 
.4 patricius lccÍ1l!l(l.' 
t:lhapuott n1inde,1t J.-;tnu;rt. 
S a:t.;rr. ki <'jr h:tc11 ft'lt; rc::ctft': 
S:cnt FcrniC<"rt. · 
S S::('nt F('rt'llt" t'f1Hl()l/ta fit a- lskllcr·t 
Es Klára mé~Jis Í!/! 1 ;,;1cídko.:i1,· 11111.\t 

/lá/át n dok J\'d.tJ<f. l."t<'l!t'l!l' 

0. Klára. lstt·n du·siis<~fl(' . ..; s.:nH w. 
Tc uu<·i.:cdclmt·s. 
Aki (}da twltwl adni cc: Jstt'H'IC!. u:1. 

.\Iu",ur u:: <;ldi'HI :-.utt;f /"(}/( ('.">." .\~111/!UI"IÍ, 

S 11!<'11 n1.·arrunr 1whu. l!tH/li l!t' /:,·1/./l·tJ .'<• Jil"("dlr/"1!1 !rJruh''· 
H()trt;II!1L:1; I"IJ/; lrt·l;r·nr 11.:. inwd' 
:Jt• irulllUli ul/.,.()/". JirJ~/11 urlr/1~1 l i''l ,··ilu'l/1, 
A Ilii!/ 1111'(11'1'1 :'r•k. 
S f/IIIÍ(/ I'C/1111/I tudol: ft,/rus-l;rJ:II!I l't•l!-d 
lltllrir .utJ,·,L· .\'t•kt·d. J-.il'llt'/11·. li••rJr 1 ltTI'IIIf, ~~~·l' 

.-1·1Jtn 111rtuut .'lJ), -.·,,r,·r t'l":ul u'•un. 
:-;, .ku ~ 1.,, ,.,·tit'·"'· 
:-;,,f·lq/1! t·-.u/tJd1r: l•• ,·., ~r d: !•JH,r[,··rt l" l: 

.\ 1 ( l '- l l ' ~/ll ( ' ( i > 1 : l . l J ( / l JI J J: l · .. '- l " .l i 1 (! ! / l JI / / t J l l . 

S 1111-.•11.0.:. 11 /, i.1"H 11 '' U/ll ru/ur-.:· J.,•r'il 
/.r, Jl,·'/11. l1u .(4/ ut/"1, x,."J.1·d ,··rt(.· 
lf<~'."'l lriUI(If,,,,, u 1rlr•U l:r':t·d /lrlrlrl:rí 

lfu:'ut ur/tJI.· ,·,'"'' /I,Jf/11 l'll·r·f't·/ fl .. 1t'lll 

ll ,( ~ If l ' r ( . l )J l J tr ( -, r . 

11 tul d< ll/ J 

11/0<dt·nt, 

}[f,~/'1 .'-t'HI,i11 'l'"' t"" .~"1"/111111111 1'~1"11 11 rull/1111. 

S r1 s:i1·1'Jrl P111r 1 !/>If'''''' c.,nk 11 y,,;d 
.\' _(J/I(Odrl!l. hr,/rfr,~f0/1 ':c í 1"11!1111 Ft'lr"•d J 

Iluros \'ilma. 



Beszédes képek 
Megmutalkozek pedig ekképen. 

(Ján. 21. 1.) 
Sokféleképen látták Jézust tanítvá

nvaL Látták a 1•onzó Jézust. mikor 
hivta öket. Látták a méltóságteljes 
Csodatevőt, pl. Jairus leánya mellett. 
Látták a Bölc.~et tanítani. A Jóságot 
megbocsátani mé-g Magdolnának is. 
!.:itták a SzenPedöt, kPreszttcl tcr
hPlten. 

Többféleképen mutatkozék a tanít
ványok eliitt Jézus. DP a különbözö 
jelenetckben mindig egy volt embert
váró, emberthívó szcretete. Mindig 
Ö járt az C'mbcr nyomában. hogy 
mC'gismertessp s7.eretctt~t. 

Feltámadása után is többször ke
reste tanítványait. Egyik látogatása 
különösképen jellemzö rá. Eképen 
mutatkozék meg: 

Péter néhány társával halászott. 
Egész éjjel, semmit se fogtak. Midőn 
pedig már megvirradt, Jézus a par
ton álla, ámde nem ismerték meg. 
(Ján. 21, 4.) 

- Fiaim, nincs valami ennivaló
tok? - kérdezte J (•zus. 

-Nincs. 
Tudta ezt Jézus l'lört• is. Dc azt 

akarta, hogy a tanítványok saját ma
guk ismerjék el semmiségükl't. Hadd 
vallják be, hogy niolküiC' még halász
ni scm tudnak. 

S akkor parancsára, a hajó jobb 
oldalán vetették ki a hálót, és 153 
nagy halat fogtak. 

Szent Jánosnak megdobbant a szi
ve: 

- Az Úr az. (Bökezüségériil is
merte fel.) 

Amint Simon Pi•tcr C'Zt meghallot
ta, azonnal a tengerbe ereszkedett, 
hogy elsőnek érjC'n az Úrhoz. 

Jézus ma is a lelkek nyomában jár. 
Megáll a parton: a sziv ajtajában. 
(Kép.) De nem crószakoskodik. csak 
érrleklödve megkérdezi: 

- Nincs valami deségtek a lelke
tPk számára? 

- Semmink sincs. Nélkülcd min
den jóra képll•lcnck \"agyunk. Ke
gyelmed nélkül iohC'zünk. 

Ahol ezt bP\'allják. ott megmutat
kozik Ji•zus biikPzÜst;gében. A lélek 
akkor egyre-másra fogja a jóság, a 
SZC'rPtct, az áldozatosság halacskáit. 
Nem is érti, hog~· lC'hPt ez. Mcnnyit 
fáradt még C'liihb PgyPrlül, i•s semmi
TC' sPm mcnt. 

S akkor C'gy hajnalodó pillanatban 
mindC'n kivilágosodik: 

- Az Úr az' Ö csC'lckszik a lélek
ben. Nélküle minc!Pnre alkalmatlan 
az ember. 

Azután nincs más hátra. mint Pio
tPrként öriimme! .J(•zus Plt; futni. 

A kii\·~k fognak kiáltani. 
(Luk. 19, 40.) 

Vajjon !'!várja-P .J(·zus. látogatása
kor örömmel szaladjunk hozzá? 

O, egy szükre szabott t•mberi szív 

Irta: Dr. Nonostorv Elekn6 

is várja a szíves fogadtatást. A ven
déglátó mogorva, mosolytalan arca 
csaknem zárt ajtót jelent a látogató 
számára. Nem igen megyünk oda 
másodszor is, ahol először kelletlenül 
fogad tak. 

Jézus is várja hát, hogy örömre 
táruljon szívünk ajtaja, ha Ö jön. Az 
apostolok virágvasárnapi örvendezé
sét nagyon helyeselte. 

lme, így olvasunk a történetről az 
evangéliumban: 

A tanítt•ányok egy .~zamárremhére 
1•etvén TUháikat, fölülteték Jézust. 
Amint pedig elindult, az útra ter1ték 
ruháikat. Mikor már kö:el rolt az 
Ola.iják hegyének lejtőjéhez. elkezdt' 
a tanítványok egész serege ÖRVEN
DEZVE, nagy szóral díc.•érni a:: Is
tent, mondrán: Aldott, ki a:: Or ne
!•ében jön. (Luk. 19. 37.) 

A farizeusok megbotránkoztak ezl'n 
a vi~e l kedésen. 

- Mester! Fedd meg tanít\"ányai
dat! 

- Mondom nektek. - felelé Jé
zus, - hogyha ezek hallgatnak. a kö
!"Ck fognak kiáltani. (Luk. 19, 40.) 

A Szüz Anyából bizony kibuggyan t 
az öröm Gabriel. illetőleg Jézus lá
togatása után. A Magnificat a világ 
Jpgszebb szavakba foglalt öröme. ts 
pedig azért olyan szt'p. mcrt alá::atos 
l(olekböl fakadt. Ha saját szl'mélyé
nck a dicsiiit(osére forditotta volna 
örömét, (ezt el sem ki•pwlhctjük ró
la) nyomtalanul fplpl'rzsl'ltP \"olna 
azt a hiúság. Ö azonban l~tl'n szol
gáló ltoányak(•nt ioltl' át <'lml'onvéot. 
azért áldotta érte az Urat. 

Kirsiségek nagy öröm ... 

Szüz Am·át kiválasztotta az Isten. 
Kiválasztott volt az öröme is. Az 
apostolok láthatták Jézust. Többször 

megmutatkozék nekik testi valóság
ban. Volt okuk az örömre. De ne
künk van-e? Hétköznapi, szürke éle
tünkben találunk-e még egykis fényt"? 
Vagy talán a mai élet nem is rejte
get örömöket? 

A mai gyermek is benne él a mai 
életben. (Sokkal jobban, mint kelle
ne. Mennyit ért már is a felnöttek 
dolgaiból: gázmaszk, óvóhely). Mégis 
tud örülni. 

Titka: érzi kicsiségét. Azért min
dent örömmel fogad. Apróságokkal is 
megelégszik. 

A napokban a padlásunkról lekc
rült néhány lim-lom. A kis fiam fel
fedezett kÖztük egy szélesett játék 
autóbusz!. Valamikor karácsonvra 
kapta. s hamarosan ti\nkretette. Most, 
hogy újra találkozott a kedves játék
kal. alig bírt magával örömében. Szö
get, kalapácsot keresett. Azután roa
gafaragta szöveget és dallamot dudo
rászva látott munkához. A rögtönzött 
ének ilyenfélekép hangzott. 

- Gyere, Jézuska, gyere! Javítsuk 
ki. amit karácsonyra hoztál nekem, 
s amit én elrontottam. 

Úgy tűnik fel nekem. hogy ez a kis 
eset feltünöen hasonlít egy jó gyónás 
élményéhez.- .Jézus hoz nekünk va
lamit: alkalmat a jóra. Elrontjuk: 
bűnt kovácsolunk belőle. Egyszer, ... 
életünk sok lim-Joma közt ráaka
dunk. S akkor elkap bennünket a 
láz: kijavítani, jóvátenni. 

- Jöjj, Jézus! - mondjuk lelke
sülten. - építsük újjá, amit lerom
boltunk. 

O, ma is van öröm! Főleg a lelki 
életben. Mert Jézus sokszor megjele
nik a lelkek ajtajában. Szívesen meg
mutatkozik a kicsinyeknek. 

+ GROF ZICHY GYULA 

A feren~esek nemcsak azt az f:rseket 
gyászolják benne, aki a rerenct'S Tomori 
Pál utódja volt, s ezért szívükhöz oly 
közel állt, hanem gyászolják azért is. 
mer1 Rendjük egy melyen együtterzö. 
ferencesen eii'YSZt'rÜ tagja volt. A kalo
rsai f:rsek büszkén vallotta magát a 
nagy Ferences Család Harmadik ágához 
tartozónak. Az assziszi Szent nemt's 
egyszerüségt't, halk finomságát sugároz
ta környezet<'re. 

1871-ben szüiPtelt a fejérmt'gy.,l Nag)·
lónyon. Pappászt'ntellt'k 1895-ben. 1905-
ben szenlelte püspökké X. Pius, majd 
1924-ben XI. Plus kaloesal érsekké nr
vezle ki. A nehéz ldökben a mrgrson
kitott rgyházmPgyt't mély böl~sest'gl:t'l. 
atyai jusággal kormányozta. l'sendrs. 
bensösl'gl's munkájárol beszel a sok ti.i 
templom, iskola, szoclálls lnt<'zm•'n)·. 
kullúrház. t'll)"esülrt. Katolikos :\krios
mt"pzervezés. 

Az ösi magyar sarj, a Tomori-uti1d. 
Szt'nt Ferenc naii'Y fia hazatert. Zárjuk 
testvt'rl Imáinkba szeretett f'öpapun
kat, nagy Testverünket es Atyánkat. 
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A ká:t~pkorhtnl 1pcn sokau törték 
a:o11 ti {cJukct. horni z·alami H1<Ídon. 
kémwi 1ito11. ra~1.11 tnú·iJs s::crekkcl 
\'SIIItillwsstlnal~· nranyat. 

.4 k/J~1 arunucsinálásnak c~nwtlc11 
mod 1a. lw ('sclch:cdetcinket ió .-;:áH
dekkol rct;c::ilk. E:t a: t'[!!IS:erl·i mii
rt·.cctct .nlindc11ki megtanHllwtiu. 
.\'t'lll kt"ll IJo::á sennni tökche(cktc
il's El111c: Cl: arclll.I/C ... 'illálásllo: sem
nil nws 'lt'm s:id·,·,q>rws. t'Sllprin a 
liiiJ!dCIIJUI}JI detu11k apró kötelcssé
<lt'l. t'st•lckcdctcl. E:ck lcs:nek n túke. 
;.hhtil s:crc:hct nik mcq a mcllli.IIOJ"

... .:nq ml'tll'tísérlrisciho: s:i~kscgcs 
arn.ntd'nluicít. S:cnt An.::elm c:t ÍO.I/ 

!cJc:.i k1 .\lntdcn. llíl nu'p nl11 hit
r·on u. cous.::t'rll. kc\:inlst>qc.'i cselekc
det 10: kc·t.· 1111111 J..: á 11 J..: ut, [..;.ten s::en•tc
tchc.)/ -· ,,) .';:undt;kka/ - t't'qc:::ilk.' 
E:d.· 1: c:-:clcl.-t•dctck. 1HIIItkák 1'<1.11-

''=t'rrc (/l"d'IJIOsok . ...... c.)! istenesek lc . .;:-
1/l'k 

."-.'nka~~ u:t kt;rdc::tk. 1tt)(J1Jnl! khet 
. ..::('Ilf(/: cn1i>cr f."q,t/s::criic;l .ú p_!/. hnp_!l 
Hllltdcn ntunkáuknt. kötclcs.'H;qiin
i:t'i. nmlt u nli'ldcnnont ···lethcn 1'('

oc:nl''il..: l;c/1. i<.J s::á,tdékkal ress::ilk. 
f~: (/ s:t''lf det E:: lc8:: a mcnn.uor
s.:áorn o: t;rdc111 a knu· . ...,·. mclluel a:: 
<'tJt't lii<'(J1'tÍsárn/1ult}Hk. lia 11!11/dcn
'lalll cfllft./(1/I!J..:at II!Cf]S::í.'lltefjiik. akkor 
11 .n/Pid~·ntwpt dnlÚuk (inkéllil'll'llill 

1111'1 kt'i rs nl('p.-::cn tchu•k. 111 ert J<) 
s::anrf,;l-,:kul 1·(•qe:nt ralamtt n::t ic
lenti. IHHIU Istc'll dtcs(iséqérc. lsten 
s:crr'fl'it;(úi/ tc.-.;:rpd: 1·rd~mit. E: n 
Jllf!i)ll c;s ntrlQiilJrá:ata annak, ho~niaH 
s;entclrk HH;ci a:: embert mindcnna
nos cst'lckl'd~·tcl. Lehetetlen l'ltlamlt 
·~~·, s::ti 11 dc;kkal. lstc11 d ic...-(Ís<;pt'rc 1'(;
(/t'::lllPik. (/ nt'•lkul. I!OfJ/1 n::t lU' a l('Cl

rokdctl'-"t'hht•'' l't.'qe::uk. mrrr kulinl
hcl! rn:-:.,·::(lhhuk I'Q(/J/llllk KniiPiCÍl. 

r1k1 s.:Ptft.'l/ rildo.::atnt mutatott he !s:
fl'llllt'k. dc 'll''ll tnk/·letes é:.; s:-én 1ní-

:át. '""'""' ocSlit áldu:ott fel. Ter
més:ctes. hoqll u: lstennek nem 
(l_iárillwt_illk ici ":t. ami lrií11, l'(lq)/ 
lriiHiis. 1~1!/. lia miHdeHt fel ""''m"k 
czjci11lani Istennek. k('nutclí•nck lc
s:iíHk mí11deHt _iri s:á11dekkal n;~w=-

.Jüjjiin f' l a Tr ur!'lzagud! 

111 aJ~I~or ntcqtauulnil; u rut illlll 

t ll!ll</1/CÍ.wít. llit'l'r c:: t )/('lll (l(/1/([t nil: 
oda. isten11cJ: 1011 lt'trt'k u s:t'utt·l: 
s:c'litt'1;kt;. Í(lll le·ll·c>t1nd; 1111 IS u::ul;/;u 

-'"<' 11/lllld.ia' scn/:1. hotfil 'IIIW.-: uluu•1 
dni~JU. un11t ft'lajri,dhaT1/.u u 1t.J /slt''l-

---. 

ueJ . .-. mcrt mindnnuyiuukuak HlC(ll'Q11 

a.: Clpr<Í·C'St'prii 111/IHlt'HHflpÍ 1-;i)telí'S
Sí;(/e. Miuden c'•rdcnlmt··. cn>ull!lt; !'ál~ 
to~ik, ha l8tC11 dics(ist;pí;rc l't.'fll'::iik 

Ver;yiik csuk pdd<illl " rHiHd<'IIIIII)JI 
taknrítást. ll f<.í.::t;st ra~l,ll u ~nwrme-
1,.-cJ..: pondo:.ását! Mc1111 .111 ap n) kiitc
lcsst;ll (;_..,. t•.::t mind-111ind (t>lniríllllwt
JUk istt'IIHt'k l~lt'll sok lws:o11 s::ár
nw:11atil; l'llh<.il. f\'cm('Sllk u:-c;rt. mcrt 

(··rdt'Hit'f s:cre.:-h(•ti111k a lllt'HH.I/CJrs::áp 

s::ámáru. haltem 11/lllrlent lstcnc;rt 
l't'(1.:-ilnk. llllllt'JH H!t'qtrln 11/ }ul; 1111111-

l..'á;rkut tol-:t'•/ctt'St'll, .~:c'•pt'll, lstl'lllll'k 

tets:(i 111rúlon !'t;<11': 111 :\:: Ist t' ll '·" 

11rontc··r tulcíl 1u ;~~,~; lw11111111/; ···s '''~1.11-
tilk c1. u:: cn!llt'rcJ..:ul'k '" (·: IO(/ tet

-" ::1'111. 

Ilu u:: t'lll he rel; 111<'~/fll 11 ul J!tl J,·. /1 n" .11 
11111/dcnt 1o s:tÍIIdt'l;/;u/ lt'tlllt'IH'I;. 

lllt'l/111/l!'l'l tolJ/, ro/nu o IIH'Uhl::lwtri 
t'lllher. lllt'llll_ltrt't'l ti,1J1, ,··rt<~l;l's 111/lll-

1-:císa t·o/ltu ('qllt'k u: rH·,·:-ri~ptuk. 

1111'1111.1/'1'1'/ tri/J/J t'l't'dlllt.'ll_l/1 tllclllcinul; 
it•/ lll ll ft l t 111 u:- ern h.· ri'/; 1111'1 clc11 1111111-

knht'tl"- rti .... llkhu ll 
Kt·:d,ul,· t•l. 'f<'s'r·,·,,. •. ,"'· 1111'<1 nw 

t•:-1'1 u.:- dlltit rí rtJ.:u.,·sul u 1111pnt' 
·\ ,tJI,/rul: 11/(11' l;tJI'rl 1'1'~/~Jt'/ '1//rldt'll 

"JI, ... l:ultl:c;t u: l.··tr'li'lt'! Tupus::tol111 
1 r •t: 1:l;. '",''tit 1/11'1'1 ;1 l ,j, 11 ~·r1111. ri dám
~~·u. 'llt'~!t"!t. Cll'lil'" /t' . ..;: ~··l,·tlllll;l>c•ll 1 :L 
(lll I'I.'C/:eft 1111111 /:u l lll/il'(/ IIIO{f(l...;::fll

~· 11/ J u u , 1' Irt·~· i 1 ,r, 1: u:: r. r 1 "u·rl'' 1 · . ...,r.rt 
.0.....'- IJl.·sl.'(/t'S ll j) 'i (/1 'll /,·11 /' l HU Í d /;ll- ll l ,·,..., 

~·· d11; Pl/'11 11 t'lll ..,.-11 11 li r' 1 <Tit {1•1,•/un1; 
n,, 11 n:: .-\pn·d11/ lt'lllll·rrsu~utl. 

rr l;tÍ r ,•...,·::r,•/: ul;u r '..,·-tn l: 1111'1 r!t'll t [s-
1 '' ~, cl11 '_...,.,·; ~-~·,r Jt ·,l';· 11 • 11111 • t l • 1: ' 1 <lll r· ri Tr l: 
\'u 11 ., s-, ·~~t r ;,·rcwr u ,.~,· r1 •11 111 111 rie11 
1''-'1'11·/;,·d,·ll,,,,. '()/'ll 

llr/1·1, t/·, ".·: 1í .. r~,·.:.-J.u/ /:1dtl• n' ,.-r ,, 
11/ /'1 1'1/1 1'(/fl.lf f•'l'f'll/ ;,, H/t'(/ (/-ld."-

··' n!:ti ,,,,., 

FERENCES SZEMMEL 
XII. Piu..,z JJaJJa tÍ!'>Zt·nt!'li·gt• JJÜ!'Iptlkkt· 

\·alú !'17.finlt•h·~t·nrk t·vfnrdulú.ian a Ft•
n·m·n•nd t·~~:l'tf'ml'!'l l'öniikl' i~ kiildütt
!'lt'~rt VI'Zt'll'tt a Szt•ntat:vahoz. Kü~ziintfi 
lH'~zi·dt·bt·n ahbúl az alkalomhúl i!'> üd
\'iiúiltt· a ,,aJJát. hog~· ép n l' 2~·,. t• n 
,. ,. l' ü l t ii z ii t t !'l z t• n t a t ~· á n k Sz r nt 
F •• r •• n ,. ll a r m a d i k H r n d j i· h r. 
Ezt az limwpi aikaintat mi is üriimml'l 
iktatjuk lt·gszt·bb t•mlt•kl'ink küzt•. :\lin
dt•n ma~~·ar tt•rl'iarius bibzkt·n hordja 
,tlt a ~7.t•nt ruhát. amf'l~·nrk h·g~·f'lmé

hton at t·mhf'riM·g h•gnag~·obh.iai sznl
~<il.idk ht<•nt. XII. Piu-. J>ápa alá7.attal 
\ all.i.1. hol{~· h ll' n kiviilú kr~:~·t•lmt'IH'k 

tartja lt•rdá.riu!'l \'Oltál: t'IJ abban az idö
ht·n dolgnzík a hl·kt• (·!». a S7.t'rl'tl't !'>Zt•l
h•nwrwk diadalat·rt. amikor az t•mht•ri
!'lt··~.: a h·~.inhhan r;Í!-.zorul. lmádknzzunk. 
Tt•..,t\'i·rt·k. hu~oo· S7.t•ntsí•~:f's Ah·iink !'li
kt·rn·l \'alw,itha!'>!\<1 mf"g mindann~·iunk
nak f'l.l a szt·nt \'ág~·át: fon.ia t·g~·be a 
háhorú' rllenh·h·k juhhjál. s t~rrmts~ 
mt·g az iKa7.s;ü::os ht'kt·t. szüntf'sse meg 
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az árt..ttl.ln \'t~ronta~t. \'t'L::n· It· ruhrnk a 
nYnmnrt és az in!'>h:t•t. lm<.idkol'zunk 1'1 
n~tmnta azt a fiii~···J.:t'!'l imoul~<i..:ot. anw
J~···t a S7.t•ntat~·a mnndott iuhíh·1unoi.n. 
!'l aml'l~·t·t a :\lag~·ar Barat it•ll'n szarná
han mi Í!'> kiizliink. 

t ".idon!».alo!..:al Jtophik nw~ aJ" itlt·i ma
~.:~·ar k ü n.\'\' n a lJ o t. Kd !'la torhan ;il· 
litottuk ki kiadván:\'ainkat. :\londhat.iuk. 
... ikt•rrel. ~\ h•lki t•lt•t nwhM.'I-:1' !'>Ukkal 
iohhan ···nh·kli az t•mtwrt 111.1. mint ta
tan barmikor. t:un;JJai kulturo.lnk l'llt·n 
t·.:~·n· hangos.-hhan hall.iuk a \'ad,d: tul
..,ágo~an l'lmt·lt•ti\·t· tdtiik mli\Tit...c·~iin
kf't: tiibhrf' b('('!'>iil jük a .:ondulat r•u:\ cn:.l
... at. mint az (·It-t nwlt·..: ... t·..:···t. a ... n·llt·rni t•lt·t 
tokmt•rö.i•• a tud<Í!'I. a kt•Jul'tt!'lt'&.: .... 111'111 

az t•lmi·h·Nit·~. a ht·n~fi!'li·..:. a ma~.:unkha
nt·z(·!». . .-\ kt·rt·~zh··n~· ll'lld irudalomnak 
alig ni•hány klas!'lziku!'>a i..,nwrt•lt'"" a ma
g~·ar ki;zünM'J.: f'lütt. )J.:~· c·rthf'tu. hua.:v 
az f'Urúpai lt'lki t•lt•ttt'l arnu~-tv j.., t•l•·-

~t·dl'tlt·n. dt• ll'lki..,t·&.:rt' ton·k,·u t·mh•·•· 
kimn.n·n kaJJ .ll' ;ü..,i.li \.t lia !'Iok h·rnw
kt•i utan . .., !'>lín· ... ••hht·n kt•rt·si ,.,,lloi!'lí 
i&.:t·n~·t·irwk kit•lt-a.:•tt•..,t•l a JW7.Íti\' \'aiL.l!'>Í 
ti;n·t·n~·t•ktul t•lh·kintn kdt•ti \'all.t!'>hüi
, . ..,,.Jt•tht·n. mínt a kt·n· ... J"tt·n.v \'alla!'> J.:\'a
korlataihan , . .., mi..,ltikai ta\ lataihan. 
.\ kün.\·\·nap .1 h·&.:tiihh latu&.:atut c· .... ah 
\Tit•th•niil !'>odo rt a ""'trunk 1·1t· ... ro pa
~.uulank IH'm \olt. S mt·~i.., konwh ~i
kt·rt al'attunk It· l ki kiin~ \'t•inkkl'l. Szt·nt 
Bona\'t•ntura u·.t!'lai tiihh. mint t'l.t'r pl'l
tl.ln.\ han kdtt·k t• l. I:J"It'l Stt•nt Bon.t· 
\t•ntur.l , . .., .1 1t•n•n,., . ., mi..,ttíka ht•\o
lHIIt a maa.:.var t·rtl'lmi ... t·a.: ll'lki 111'\Tit·

.,t·nt·k mulu·l_,dw~ 11.1 hoiJ"a\'l'!'>!'ltiik. 
ho~.:v fd 1'\'1'11 IH·Iiil XOUU IH"ld.i.n.\ ht•lt Pl 

kiatlohi\atalunkhan ~zt•nl Bona\'t•ntur.t 
11111\t'ihul. a lt•rt'IH't'!'l ktin' \'kiadúk t'J.:t'· 
-.n·n u.i Idatlatra lit.:\dllt'k ld. S~:t•nt 
Ft•rt•nt· "'"'llt·mt· t·hht·n ,, \'onat~o/,,..,han 
í.., !'>/om ju..,;i.J.:a a 1na t•mht·n·•u·k. Ita it unk 
.Lll. nu·nn~·in· oltjuk n·lt· a !'>laral h·l
k<-k<'l. 
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Kriszlus Trsléröl 

A\'t'. l·lii {ddozat. 
ig~Jz:-;úg L•s ibvl•ny, 

kil){'n nlindcn úldozat 
újul. tunedczvl·n. 

At_vaistent últalad 
l·ri iH'iiküs fl·n~·. 

···pítl'd t.•g~·.'húzadat 

m;tgad dicsö testt-.n 

:\\'t'. _j(",s;·,g :-.zigetc. 

t.•dt·ssl•gl'l\: tÚI'<I. 

!Zl'S l•gj l'SCillege 

lt>lkunk vigaszúra. 
I .-..t t' n sz i \'C-gyilkt.•n• 

t.'Illl1d~<·il kínúlv<~. 

IJtk11k aidott kcn~:t'l"l'. 

:-'lt'l"l'lt.•t olt;Ü;i~ 

SZI-:;\;T PASKAI. 

/SIII('/'I'f/t'll .Íl'I'I')!('('S s:cr:(jf(j/ -

Szl'nt P.~ ..... k:·I\. fl·nnyl'l harn1~1tos. 

-..okfl'il' .Jt!h<tn .it'u·;lto.-.:. 
_..;;;ú_ t.·:--utl:i-_jp]Jl'l i\li.l1os. 

Jtnm;ú· :tz t··~ht•n v.1g:·• honos. 

K1s ny;IJ<td.Jt IH' h;lg.\·d t'l. 
!Hl-' konnyl'lllkrt.• fli!flg_Yl'ij. 

amii\tol klunk. lizzcd cl. 
:llnlkl't kt·nmk. hold kll!.l'l. 

.:\1. t·~lliil rwkunk kvszitl'tt 

."lll/. \akom;dlll/ Pl\'l'Zl'S.', 

h.~dd L.lpLd.Jon a n·, Ja \'l' l t 

mt.•gfoghd1 ,ti !.tn S/.:..'rl'tl'l' 

l ,;1t tn hol J». Szt•dü lh•nt•s, O. F. :\1. 

TEMPLOMJARAS. 
:\ ll'mplom kapuja mindig tilr\'a

m·tt\·a illi mtndl'nki l'ií>lt. Ha arra 
,-~st. az útad s szin.•st.•n ft>lüditt.•nl•d 
f:ú·adt klkt•d. lwti·rhl'tsz a l'Siíndt•s 
f.llak km.t•. Ll'tl'rdl'l\'t' l'gy nltilr tií
\'t•ht· nH·gklllln~·vbhülsz egy in1údsú
-~os szú utún lm~ü·a kuil'solt kt.•zt.·id
dl'l tínmagad ,.,··It .ivlt·nti>Si·gi·t tiprod 
ttSSZl' s ~~ ft.•s;.-ült.•tn· enH·lt tl'kintl•tl'
dt·n kl'rt•sztlil kinlll lt-lkl'dri>l a \'ak
súg· h~-~~~·~~.~<1. :\z l·g fl'lt·· s;:úllú gon
dolat:ild pt·tli.g "'PI'Ik az útat lc-lkl'd 
t•lo>lt. 

:\ldús az :u,:yonh:qszolt lt·lt·knl'k 1'
ten oll·bt.> hajtani rnag1.'t1 Arnik11r n1ú1 
;.-úg a lt·.wd s sÚ•(Itilsz '' rnil\ic'ln\1 -~~··p 

zakatolásától s elcsüggedsz, kifáradsz 
a számtalan probléma megoldásá
ban, mily jó oda menekülni, ahol 
megoldva a legnagyobb rejtély s ki
tárva a legvégső igazság, Ahol mind
<'gy, hogy ki vagy s merről sodort 
az élet árja, de önkénytelenül lebo
rulsz a rácsos ablak előtt szégyened
ben s megvallod önmagad. A komor 
falak visszhangozzák a bűnbánat jaj
szavát s valahonnan egy újj mutatja 
az útat, hogy merre indulj. Ha bi
zonytalanul Jépkedsz az oszlopok kö
zött s nyugtalan tekinteted elsiklik a 
szentek képei és szines szobrai felett, 
valami mégis megragad és leköti 
figyelmed. Ölelő karjaiból nem ereszt 
el, csak ha erőszakkal kitéped ma
gad. Ez az isteni áhitat. 

Szeretek igy járni a templomba. 
Elfelejtve azt, hogy csak egy jelen
téktelen parányi ember vagyok, aki 
a lét forgatagában, a máról-holnapra 
élők küzdelmes harcát vívja. Aki az 
L·mberi gyarlóság örök vitustáncába 
szédült. Elfelejtem a korok álnok 
messiásainak hazug Igéit. A kultúra 
mezébe öltözött istentelen "maga
sabb" filozófia tekervényes útvesztőit. 
- Ilyenkor a szeniséges áhitat pil
lanatában átbolyongok a lélek és szel
lem hét mennyországán, hogy ezeket 
megjárva, mindennek végén magam
ra találjak. Arra a világra, mely az 
(·n lelkem s melynek eszményiességél 
maga az Istenseg alkotja. 

Bementem az ódon falak közé. Meg
húzód\·a egy üres padban, teljesen 
belem(•Jyedve a csöndbe, átadom ma
gam a körülöttem keringő gondola
toknak. úgy özönlenek feJem, mint 
ahogy a folyók árja a mélységbe zú
dul s minden cseppje erejével verő
dik a sziklához. Ezer láthatatlan mo
il'kulává zúzva önmagukat szétröp
pl'nnek, majd visszaesnek ismét s 
l'gyesülnck. Aztán tovább tőrnek lom
hán az ismeretlen felé. lgy folynak 
he a gondolatok agyarn tekervényes 
ml'drébe s onnan zúdulnak lelkem 
melysé·geibe. Ol t megremegtet ve min
den billentyüt. önmagukat milliónyi 
kristályos gondolattá oszlatják, majd 
a tnl'g(·rt(•s erejétiil egyesítve tova
I iíppl'nnek a vl>gtL•il'n magasságok 
fl'li•. A gondolatok tovább keringnek. 
új lelkekl•t l'l'Zl'gtl'tnek meg. De va
lami itt marad utánuk kitörülhctet
il'nül bennem: az i·rtt'lem (a mpg(•r
ti·s) vilúgossága. 

Hinni annvi, mint a li·lekkl'l látni 
az igazság fi:ny(•VPI ml'gvilágitott is
t<·ni misztl-riumba. :\z i•rtl'lml's li·IPk 
úlja a hithl'z, önmaga által kl'resett 
giiriingyös (•s ffiL'gpróbáltató. söt(·t 
harlangfolyosókon \'<'Zet. :-ll'mcsak 
hinni kl'll. ml'rt L'Z a parancs s ml'rt 
nl'hl'Zl'bb a tagadast megindokolni. 
Ugy kl'll hinni. hogy a ](·ll'k b a 
sZt'llcm minckn \'illanásaból. a tudat 
i·s tudatal.Itti .. Én"-biíl kifogyhatat
lantil törjiín fl'l a hit symphóniájú
nak l'Zer \'arázshangja. 

Csak az a ](•ll'k. ml'lv önmagába 
tiír kiinyiirtl'll'nül s mL;gbolygatja a 

rejtett, szunnyadó érzéseket. Szigoru 
vizsgálatnak veti alá szellemét. Csak 
az a lélek, mely minden érzést az 
isteni eszményiességgel s minden 
gondolatot az isteni igékkel párosít, 
csak az lesz átitatva a hit balzsamá
val. Olyan lesz, mint egy ájtatos ün
nepi zsoltár, mely bárhol, ha fölzeng, 
az egekig száll. 

Megindult lélekkel hallgatom a 
templom csöndjét. Ebben a csöndben 
régóta rebegnek imákat emberek ez
rei. Itt él ebben a csöndben a 
bünők és vétkek tengerének meg
gyónása és bocsánatkérése. Megtört, 
hányatott lelkek vezeklő kálváriája 
s számtalan öröm hálaimája. Eire
hegett eskük és fogadalmak bizako
dása, könyörgések és kérések re
ménysége. Milliónyi "Mi Atyánk" ... 
Mind-mind itt szól körülöttem s 
örökké itt fognak szólni. Én bele
ki;\,Jtom a magam vétkeit, belesirom 
a magam könyörgéseit irgalomért. El
rebegem a "Mi Atyánk"-om ... 

A szavak és dalok hangjai hömpő
ly?gnek a feszületek lábainál, föl
szalinak a boltozatig. Onnan az értel
mük belevész az Istenségbe. Ha a 
lélek jobban figyel, akkor a hangok 
kavarodásában kitünve. tisztán meg
hallhassa az Igék szózatát. Olyan lágy, 
mint a pacsírta tavaszi dala. Olyan 
mély, mint a tenger s úgy gördül a 
végtelenből a végtelenbe, mint a ha
vasak lavinája. Athömpölyög a temp
lom oszlopai között s úgy hull rád az 
isteni szó, mint augusztus éjszakáján 
a tiszta égből a csillagok. 

Két könnycsepp pereg le arcomon 
s koppanva hull a rozoga, kopott fa
padra. Oda hull, ahol már számtalan 
könnycsepp száradt föl. Az öreg szá
radt fa felissza a könnyeket, ahogy 
a szentség oltárán az Úr trónusát bo
rító hiborra hullva a lelkek könnyei 
fölitatódnak a vigasztalásban és meg
bocsájtásban. 
Későre jár. Indulok haza. Még c•gv

szer visszanézek a kapuból egy b~
csúpillantásra. Oresen alinak a pa
dok s elhagyatva merednek az osz
lopok a mennyezetig. Az oltárok tárt 
szárnyakkal várják az új jövevén~·l'k 
zarándoklását. A mesztelen kökockák 
magukbarejtve őrzik a számtalan láb 
nyomát s várják a következök lt'p
teit, hogy koppanásuk visszhangjával 
üdvözöljék. Az örök mécses. mint az 
emberiség lángoló szereteténPk kiolt
hatatlan fáklyája lobog. A nagy szi
nes ablakon széles sávban ömlik bP 
a napsugár. Átvilágitja egy darabon 
a szürkeséget. Finom porszemcsi•k 
miriárdja táncol benne. mintha a _iti 
!~ten szeméből ömlö jóságos fénvb<•n 
tanco!na megannyi mpgújhódott lt'•
iek. 

l\1egkondul t•g~· kis harang.. Imil
ra hívja a hiviikl'!. \'ozary Ma~rda. 

Ji-zu" Szín• ti,.,ztt'lt•h• 
(". lmafÜ7.t"l 

h..at•hahÍ kiadóhh·acalunkluan. 
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Terj.-d a Világi Rend. Ft. P. Horvath 
Farkas Valc'r lelkes igazgató Atya Szent 
Ferenc aliizatos búnbánó Rendjét ter
jeszti szl·p ünnepségek keretében a ma
gyar falYakban. Igy Bakónakon huszon
egy testn.'r lett tagja az előkelő Feren
ces Csalúdnak. Mégpedig a j,n·a a fia
talsúgból kerlll t ki! Az ünnep>l>g kiemel
kedő pontjai: a templomtéri remek gyü
les. a délutúni temetölátogat;.is. a hö~ök 
emlékn1ü\·ének megkoszorúzása. 

Hasonló unnepélyességgel és lelkese
déssel \·ezetett egy fogadalomteteit ugyan
,·sak Horn'lth Farkas Valér Atva Bo
golán. Itt is az iskola Ud\·arún rendezett 
gyúlést emeljUk ki. ahol reszf\·ett a 
közs<.•g szine-java. ifjúsága! Zalamepue 
sz1nmagyar községei lelkes Igazgató 
AtYjuk \·ezetesével igazi ferenl'es lendLi
leÚel haladnak a Vililgi Rend tiimeg
mozgalommá \'aló ki~zélesítl•H•hez. 

De n1egszúlalt Erdély is. S:atmánlé
meriben P. \'ire: Berárd dr. Crnapjiln 
n,·olc test\"c'rt öltöztetett be ebbe a bú
,.;úkkal gazdagon elhalmozott szent ru
hába. Mégpedig a korszellemhez hüen 
fötisztviselö mell(• tL•rdelt egyszerű né
nike is. hogy Szent Ferencben útérezzék 
a test\"l'ri szeretet melegd. Éljenek! 

Mep;zólal a Felridék is. Harminc test
Yért öltöztetet t be Bényben a harmadik
rendi izzószi,·ü plé•bános. A délutáni 
templomgyülés eredetisége máris sok 
testvért toborzott lelkes igazgatója. jó
ságos atyja köré! A bényi tilbori mise. 
melyet nagy unnepélyessl>ggel mondott 
P. Dellk Florid s a szentbe"é·d. melyet 
P. 1\llholl"sek Miklus mondott. kiemel
kedő fénypontjai a feh·idéki .. ferences 
Nap··-nak. 

Szentküti nag~·gyúlt;sünkön nvokez
ren vettek rL·::zt. P. Ri•z 1\briún. 'vizit~
tor atyánk. a töle n1egs1.okott leike:-;e
dL':..~el mondott gyuJtil Ue=-zl•det a Vi
i;..i.gJ Rend korszerú:'L'gt·rűl. majd P. l\1ú
n<Jtöldl Luk<'il'.:-: \·:1l'i igazgato at:-.·a a fe
renct:'::o. \·~13.L:i "7e-ntek kn\·ctésl•rül, \"t>gul 
Kl•rékgyúrtu Antal. jo.·t~zszent.tlidr:'t:-·i 
kt~plún Szent Ferenc Szuz Anya-tJszte
leteröl beszL·lt remek fclq.ntl•ssel. 

Terdárius na!l"~"ll"~·ülés Salgót.arjánban. 
A sal:,.:ótarj<inJ barútuk letelepedl =-L· nek 
.i~•llli:-. 5-én lesz 10. l·\·furdulója. E napon 
t·trtJa a Vilitgi Rend keruleli nag~·g~·ü
ll'sl·t Beoltüzés. fugadalorntl·tel lesz 
:.\Lnden t<Jrjúnkörnyéki tercl~trius ott le
gyen. 

Papszentelés. A gyungyúsi kl~strorn
b;..:.n t1zenhúrmn ki~barátot szentel ál
doú)p<tppa júniu=- 21-én rC'ggel 7 órakor 
L"zdocz~·-Zadr3\·ecz Ist \'án Plispök úr 
únag:.·mt·~tUs{Jgé...i. Erre a meleg Cs ben
sü:-l·ges unnepre szcrctettel vúrjuk gyön
gyüstcil!·n~·ékl terdúrius testvéreinket. A 
test \'t'l eknek kulün gyűlést i:-; tartunk. 

P. Sinko\'ics Frigyes, a szegediek sze
n~!et1 .. Frigyes búcs1"-ju, u Szívgárdé...l 
mt:galapitúj;t június 14-én mondta 
ttl'i.Jn_\"ITIJS•··.JL·t ~.~. :-.zeged-alsóvárosi temp
lomban. Frig~·l's <Jt~·a úllandúan Szege
geden ~artúlkudutt {·s ö \'Olt a Nap \'á
ro>ának s a Magyar Alföld Al\·égenek 
Pilspök Atyánkkal együtt lelkes atyja, 
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jÓságos lelkipásztora. Az unnepelyes 
mise kézvezetője Főatyánk, P. Schrotty 
Pál volt, az ünnepi szónok pedig Ke
gyehnes Püspök Atyánk. Imádkozzunk 
szerelett Frigyes Bácsinkértl 

Szent Ferenc budai kapucinus világi 
rendjének 1941. évi beszámolója: 1940. 
évi decemberi gyűlésünkön megtörtént 
az új elöljáróság választása: Elöljáró: 
Dr. Mártélyi Elemér, László testvér. 
Elöljárónő: Meszlényi Sándorné, Mag
dolna nővér. Pénztáros: Kerényi Ottó, 
Bonaventúra testvér. Pénztáros helyet
tese és gondnok: Meszlényi Sándor, 
Anasztaz testvér. Titkár: Michel Ka
talin, Agnes nővér. Könyvtáros: Mayer 
Veronika, M. Annundáta nővér. Ta
nácsosok: Vitéz Rozgonyi János Már
ton testvér; Dr. Mártélyi Elemérné, 
Izabella -; Sztrakay Gézané, Jolenta 
-; Peters Erichné, Gertrud -; Róth 
Ida, Alojzia -; Baranovils Ilona. Róza 
-; Mayer Veronika, M. Annundala 
nővérek. Ünnepélyrendezök: Gruss 
Sándorné, Klára -; Mayer Győzőné. 
Margit -; Szabó Julia, Skolasztika és 
Molnos Ibolya, Szerene nővérek. 1941. 
éYi januar hó 4-én ült össze első ízben 
az új tanácstestület értekezletre. Mun
káját nagy lelkesedéssel és buzgalom
mal kezdte meg. A tárgysorozat fö 
pontját a farsangi est tervezése ké
pezte. Az előzményekben is kiemelke
dőnek mutatkozott az est. De nemcsak 
annak ígérkezett, hanem valóban úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag reményen 
felül sikerült is. Június 22-én Mária
besnyöre zarándokolt unk. Szentmisénken 
közös szentáldozásunk ott volt. D. u. 
1 ,4 órakor az alsó templomban tartot
tuk meg a rendes havi gyülést. Ezen 
több érdeklődő idegen is \"ett részt. 
Boldogan, lélekben, testben felúdül\·e 
tértünk vissza a drága Szüz Anyának 
e szép kegyhelyéről, mely olyan közel 
áll szivünkhöz es hozzá nagyon szive
sen megyúnk. Július 13-án Mária Re
metére zarándokoltunk. Július 20-iki 
gyülésünkön ünnepeltük dr. Mártélyi 
Elemér László testvérünket, rendörségi 
főkapitány-helyettessé történt kineve
zése alkalmából. A neki hivatalból jut
tatott méltóság büszke örömmel töltötte 
el mindannyiunk szívét. Büszkek va
gyunk, mert a kitüntetés nem csak egy 
példás. lelkiismeretes, buzgó tisztviselőt 
érte, de rendünk világi elöljáróját. aki 
az Urnak mindig alázatos, hitét bátran 
megvalló - hős katomija. A nagygyü
l~ssel kapcsolatosan megtartott országos 
III. rendi gyülesen is rendünk tagjai 
szép számmal és nagy lelkesedéssel vet
tek részt. November 16-án ünnepi gyü
lés keretében ültük meg egyik védő
szentünk - Szent Erzsebet ünnepét. 
December 26-im nyolcan - akik meg
ütették cs megérezték az úr hivó sza
vat - vettek fel Szent Ferenc atyánk 
ruháját. ts az nap kezdödött rendünk 
3 napos lelkigyakorlata, - mely lelki
ekben - az év legkimagaslóbb eseme
nye volt. A lelkigyakorlatot ft. Tarto
mány főnök úr, P. Medgyesi Dezső 
igazgató atyánk tartotta. Ez é\"ben is 
megtartottuk a havi elöliárusagi érte
kezleteket es gyüléseket. Gyúlés napján 
közösen járulunk a szentaldozashuz. 
Ezek a harmadik vasarnapi 7 órai 
szentmisck olyan kedvesek - nagyon 
vonzók, nemcsak mcrt ott is az egylivC
tartoz{lst bizonyítjuk, - dc n1ert ren
dünk kicsi enekkara, sok buzgalommal. 
,;uk juakarattal es készseggel - az é·nek 
st.árnyain segíti emelni lelkünket a jó 
lsten felé. A Szeniségi úr Jézus előtti 
adorálásokat - óránkinti felváltással, 
a hónap első vasárnapjain - a nagy-

heti és pünkösdi időben megtartottuk. 
Az egyházközség karitász csoportjában 
többen müködünk, mint házmegbizot
tak, ílletve körzetvezetök. A Krisztus 
Király Missziószövetségben is sokan 
müködnek mint terjesztők. Az oltárok 
tisztántartása és virággal való diszltés 
két buzgó rendi nővérünk munkája. A 
Szeniségi Jézus szeretete készteti öket 
otthonának ily módon is vonzóbbá való 
varázsolására. A hétfő délutáni kézi
munkaórákat megtartottuk és ezek nem
csak egy kedves, meghitt együttlét -, 
hanem hasznos időtöltésről is tanús
kodnak. A szentsir díszítése és az úr
napi egyik oltár felállitása mar egéozen 
a rendhez - illetve annak kezdemé
nyezőjéhez, elöljárónő nőyérünkhöz tar
tozik. Többször hallottuk ezek dícsére
tet a renden kívül állók - és az egy
házközség területén túl lakóktól is. 
Penztárszúmadúsunkban 227.14 P kerül 
egyenlegkent útvitelre az 1942. évre. Ki
csi könyvtárunk 219 kötetből úll. Gya
rapodása állandóan folyamatban van. 
Hiszen a lelkiélet mélyitéscre hivatott 
ez is. Ha munkúnk. igy dióhé•jban fog
lal\"a. kicsinek is látszik. mégis élniaka
rás ez. Imúdkozzunk é•s dolgozzunk. 
hogy a 14 ev előtt létesült rendünk 
Szent Ferenc Atyúnk csalúdfújúnak 
rnindíg élö, virágzó úga legyen. 

Agnes növér. 

l. Melyik kereszt elölt mondhatjuk a 
búcsúimát? Ha a templomban nem len
ne kereszt. akkor ez egyáltalán ne ag
gasszon minket. Lehet. hogy a templom
ban oly messze vagyunk az ultúrtól, 
hogy nem is látjuk. Ez nem is szüksé
ges. Lényeges az. hogy a búcsúimát fe
szület előtt mondjuk. Tehát: imaküny
\"ilnkben lévő szentképről. ru7.safúzi·
rünk keresztjéről, éremről, ahol rajta 
van a megfeszített Ur JL-zus k(•pe. 

ll. Mllyen búcsúkban r<·szesülünk az 
újmisén? l. Teljes bin•súban ré·szeslll
nek: a rokonság hannad1k fokig bezú
rólag, valamint az o:o;~les jl·lenlevll pa
pok, szerzetesek , ... ~ harmadikrendi_.k a 
szukásos föltdelek ntelll'tt (gyónús, úl
dozás. ima a pápa sz;.mdl'k~ü·a). 2. lit-t 
évi és hétszer ncgy\·ennapt búl'sú az 
összes jelenle\·öknek. akik blinl.Jimu 
szívvel in1údkoznak Ú:-;zentsége slúndC
kára. 

lll. Két teljes búcsú trnapján. A 
Szeniszék újabban (l!l3:l ótal mindazok
nak. akik úrnapjún, vag~· n~·olcad<.~ 
alatt az Oltúriszcnt!"L•g elütt (rnl·gha 
nincs is kité\"c) öt 1\liatvúnkot. il\ Üd
vözlégyet és öt DH·süsl·gét tnondanak ~~ 
Legn1éltósilgosabb Oltúriszentst•g tisztt..•
letére, azonkí\'ul tnl•g egy 1\liatyúnkot, 
Üdvüzlégyet és Dicsüsl•get SzentsL•ges 
Atyúnk szúndL•kúra. teljes búcsút enge
délyez napjUban egysler (teh:tt n:-.·olc 
napon út összesen nyoil'szon. S1.uksl•ges 
u gyónás és illdozús. Hasonlú~tn teljes 
búcsút engedélyez u Szentat:-.·a azoknak 
a hí\'öknek is. akik Oltúri;-;zt..•ntsl•get é1·t 
sérelmek engesztell•scn• mnndatnak tni
sét. Itt is szüksCges ~~ gyon;.ts l·s úido
zás s ima a Szentatya slándl·kára. 



Rovatvezetö: Dr. Monostory Elekné Eger. Véesey·a. 25. 

"Ime a Szív ... " 
A kereszten haldokló Üdvözitö utoiso 

perecben is rank gondolt. Ereje mar 
fogytan, érzi, hogy közeledik feléje a 
kegyetlen halál. Maga előtt latja a hi
tetlen emberis(,get, minden bünct, múlt
.Jal, jlivöjét. S végrendelkezik. Nekünk 
adja sajat édesanyjai, Akit O maga is 
oly nagyon szeretet t. Azt, Aki a legked
vcsebb volt előtte, a búnnélkülit. 

1\liért tette et.t J(,zus'! Mivel érdemcl
tük ii.i jós·jgát"! 

O felel ezekre a kérdésekre, mikor 
Alacoque Szcnt Margitnak ezt mondja: 

- Ime a S:ívJ tnelu az embereket 
unnyira s:ercttc! - Ime a sziv. mcly 
emberré tette az Istent; mely végigélt 
egy nyomorult életet, - emberileg 
mondva - s elszenvedett egy m(,g nyo
morúságosabb kereszthalált. Ime a sziv, 
mely értetek odaadta legszentebb Any
ját. A sziv, mely elküldte a vigasztalást 
s veletek munkalkodik a világ vcgeze
tCig, Ez a szi v szerel titeket, nagyon 
szeret. S mit kap viszonzásul'! Karomlo 
szavakat, hitetlen emberek közünyct s 
bunt mindenfelöl. Pedig olyan szer(,ny, 
olyan alúzatos. Nem kér sokat. Csak 
egy kis szeretetet. - mérhetetlen szere
tctc>ért. S ezért olyan halas: százszoro
:-;út adja vissza. 

Ki tudná megérteni a Szent Sziv em
berek irúnti rajongasat'! Azt a mt'rhe
tetlen szcrctetet, mely egy pillanatig 
scm vonakodott clha1:yni c•rtiink Anyja
nak dicsüsCgcs trOnjUt, magáravenni a 
tercmtmcny ulakját, s értunk életet ad
ni'! 

Ezt csak az üti meg, aki múr térdelt 
,·crzű szl\·,·el Jüus Szi,·cnck kl-pe előtt, 
s itt viga~zra talúlt; aki egyszer múr be
lckerul a Szcnt Sziv szereteknek bü\·
kürt'be. Az tudja igazun. mi ez a Sziv 
nek unk! 

Laub László papnövcndc·k. 

KINCSt:sBAlli\' ANK. 

Ali~ púr napja búcsút.tunk el a \'i
r~,gillatus mújustúl, 1naris egy újabb, 
kegyelmekben gazdag hónap hajnalara 
virradt unk! ... Június, Jézus Szivének 
a hónapja! A felkelő nap aranysugarai 
L'>ókot lehelnek a nyiló virúgkelyhckre, 
sín1ogatjúk a harmatus füszülakat .... 
Csillugúsuk gyl•n1núhnet.ii\"é varázsolja 
reggelenként a t;"1jat. :\lintha valami 
kincsl•slJúnyo.'lra üh:;.1rnúnak e1nlékcztetni 
bennünket. Egyszer, messze, tengeren 
t ú l, kis ~ycrmckek fé•nyes k~vicsot ta
lúltak .• Jútst.adoztak vele. Arra ment egy 
Uti.IZÓ. McglUtta a fl•nycs kavic:;ot. C=i 
p;'u· fillérl·rt nle.L!vctte. ll.1za l·rvén, cl
vitte egy l•kszerl•szhcz. Az nagy ürönl
Incl fordult hut.zú: 

- Ur;.un, ün gazdag cnllJcr. Ez a fé
nyes ka\'ics a világ egyik legnagyobb 
gyémánt darabja! 

E gyémánt lelőhelyén igen szegény 
emberek laktak. Pedig birtokukban 
kincs volt. Csak utánna kellett volna 
nyúlniok, és meggazdagodhattak volna. 
De nem ismerték. 

Közöttünk itt van Jézus Szive: fénylő 
gyémánt, a kincsek kincse és minden 
kegyelmeknek kimerithetetlen kútforrá
sa. A lelkek meggazdagodhatnának, s 
nem nyúlnak utána. Pedig az úr maga 
kínálja kincseit, midön Szcnt Margitnak 
mondja: 

- Isteni Szivem oly szem·cdélvesen 
szereti az embereket, hogy meg a·karja 
öket gazdagitani. 

Szereleiének sza\·akban kristúlvoso
dása: tizenkét ígérete. Köztük a legfon
tosabb a következő: 

Szívem mindenható szereletc megadja 
1 \'égsö töredelem kegyelmét mindazok-

lia te bántod az állatot, 
f:n meghúzlak tt·11~d. 
!\lásnak is van l'á.ió sziVl', 
Neml'sak nek~d. f:rt~d·~ 
Ková<'s Rózsi tan. képz<J V. u. t. 

FATORNYOS KISFALUM 
XIII. fejezet. Augusztusi üstökösök. 

Bognár-nag~·ap;.,l ~-~ Bllgn;.lr-nag~·nw

m:lt nagyon szerctik a f;1lunl.:h;1n. Szor
galn1as, csendes etnben.•k. E~tl·nkint, kü
löni...i~en va~úrnap (•~tl', m..:ogtclik az ud
var és a két padka a hút.uk előtt. Jön
nek a szumsz0dok b..:oszl·l~etni. 

Amig olt voltam. g~·akran cljiittek a 
Kovúcs-kcresztpapaék is, vagy mi men-

nak, akik kilenc egymásután következő 
hónap első péntekén meggyónnak és 
megáldoznak. Nem halnak meg kegye
l~m nélkül, sem a nekik szükséges szeni
segek fölvétele nélkül. 

Tehát, aki elvégzi a nagy kilencedet, 
a leggazdagabb lesz ezen a világon, 
mert az övé lesz a mennyország örök 
seglcvele. 

Mily boldog halált remélhetnek azok 
akik hittek Jézus boldogiló igéretében: 

Bár nyilnék meg mindenki számára 
ez a kincses bánya, és meritenének belöle 
vigaszt, áldást azok is, akik eddig nem 
ismerték. Örömet szereznének vele a 
szentsi>g:es Szivn~k. 

.Jézus Szeniséges Szive! Jöjjön el a 
Te országod! Uralkodjál minden szív
ben, es szeretetedben emészd fel őket! 

H. Szabó Erzsébet. 

tünk cl hozzájuk. A keresztpapa végig
harcolta a háborút. Sokat tud beszélni. 
Mi örömmel ültünk ki a ház elötti pad
ra az akácfa alá, hogy hallgassuk. A 
keresztmama a nagypapa leánya, s a 
keresztpapa és d keresztmama szülei: a 
nagypapáek közölt sohasem •·olt örökö
siidési harc ... 

NyUron nines kukoricafosztás vagy 
fonó. de nyúron is pereg a mese. A ke
rc,..tpapa és a nagypapa ajkáról folyt a 
szú ... 

Sokszor a csillagos égboltról beszél
tek. és mi néztük az augusztusi üstökös
hullás!. Az égbolt ölén egymásután tűn
tek fel a vakitóbbnál-\'akitóbb üstökö
sök. Megragyogtatták fatornyos templo
munk vörösrcz keresztjét. állobogtak a 
falunk felett, s nagy fénykm·éjban bele
bukfenccztek az égbolt sötét tengerébe. 

F.~~·~zer ilyen üstökös-nézés alkalmü
val at. a gondolatom támadt. hogy au
gu~ztu.si üstökösök azok a nagy embe
rek, akik falusi böksiikböl emelkedtek 
a legnagyobb egyházi és világi állasok
ba. Igen, ezek a faluról jött nagyem
berek ü~tükösük, augusztusi üstökösök a 
Kúrpútok koszorújának és a Duna-Ti
st.a-küzt'nek ftllornyos kisfalui felett .. 

Tenger azoknak a száma, akik faluról 
indultak el a legragyogóbb életpálvák 

felé. l\Ia is a ne1nzet színe-virágú:lak 
egy nagyrésze a faluból kerül ki. Mind
ez bizonyitja, hogy az új falu is. tehát 
ncmL·sak a rc'gi falu, életképes nemzeti 
tc•nyczü. A nagy nemzettest élő friss 
sejtje l'S meleg vérlüktetése, a faj lelké
nek izmos. érh~kcs része! 

A faluról elindult nagy I'mberek au
gu:-;ztusi listükösök módjára vissza is 
tc'rnck szülöfalujuk fölé, hogy hálaból 
l·s ~zeret~tböl fénybe és ragyogúsba 
\'lmjúk azt. Arra intenek bennünket. 
hogy szeressük-szeressük a falut: szen
t ek. úllamférfiak, költők és hadvezérek 
.szülőföldjót! 

Tihanyi 1\liklósné. 
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Egy nagy ter\'em kutba fuit. De 
ugyanakkor hatalmas kö esett le a szí
,·emröl is. Fuccs. Nem? Az ember saJ
nálni szokta beteljesületlen ter\'eit. Ne
kem most mcgis örülni kellett. 

Szabadságomat t. i. rokonoknál tiil
tüttem. Az új környezet új benyomilso
kat hozott. es új elhatározúsok medn:•t 
asta ki bennem. 

Júrtam pl. egy csalúdnáL ahol a papa 
szi\"\·el-lelekkel kertészkedik. Valóság
gal babusgatja a \'Írágokat. Meg is Iút
szik a kertjén. Felle!kesültem. Haza
megyek. útforgatom. átrendezern a ker
tünket. Nagyszerű terveim születtek. 
Muskátlit ide, petuniát oda. stb .. stb. 

Másnap eljött hozzánk egy kis barút
nönk. Gyönyörű kötött ruha \'Olt rajta. 
Megirígyeltem. Lám. ilyet én is csinal
hatnek. Pamutom \'an. Pompas! Kötni 
fogok. . 

Azutan megismerkedtem egy fwtal
<'mberrel. Szem·edélyes ol\'asó. Habzsol
ja a könyveket. 

- Olyan sok uj köny\' yan. - ma~ 
gyanizta. - Ha lépést akarok tartam 
az élettel. gyors\'onati sebességgel kell 
. ,],·asnom. Egyik könyvet befe.iezem. 
mar kezdem is a másikat. Rubogak az 
ul\·asásban. mint ahogy robog az egl•:oz 
detunk. KiJJönben hianyus marad az is
lneretem. 

Gondolkozils nclkül ütvettem ezeket 
az el\·eket. Engem is meglepett \'alami 
nagy 1~·1z: 'Jlvasni. olvasni. 

Azutún többi új istnerösötn hatúsa 
alatt elhatawztam. hogy minden nap 
fogok tornászni. sok ,·erseket tanulok 
Jnl:g ki\·ulröl. azután egy kis gyursirús 
~~yakorlása is jó lenne. meg eg:'-· kis 
t<•nykepezgetes. stb .. stb. 

De hogy is lesz ennyi mindenre idüm 
rr.~g a \'aiToda mellett'! Nyugtalanitott 
a dolog. Ujbol es ujból igazgattam . .ia
vítgattam a tervet. Egy5zerre azt vet
tem eszre. hogy a fejem fülült iissze
l>upnak a ten·be\'ett munkúk hullamai. 
Szabad~úgon \'Oltam. l·s úgyszúl\·~·tn 

r;.bbá lettem. összezsufolt tervek !úzus 
1 ;tb ja. Pihenni ak01rtam. t!s \· alósúggal 
bejefúradtam az uj munkilbailllas gond
Jaiba. Szabadsoi.gom végl•re l'S'tk Ú.A.'' zú
gott a fejem a sok elhatúrozástól. A YÚI
lait munkúk tömege múr majd eln,·elt. 
:\l ig egy aranyo~. öreg nl· ni púr derü:-: 
:-ZlJ\'Ul Cs békCs mosolvú\·al i~zl•t nern 
t új ta az ege~z ten·et. · 

Eg.'·ütt utaztunk. Ö szemon·u~hoz k(·
:-I.Ult be a \·árosba. 

· - Milr egy~zer mut;1ttam a szenll'tn 
un·u!'inak - mondta. Akkor azt kl·rdez
tt•. hogy talún idege:-:~l·g miatt gyengul a 
!ata:-:um. Rúne\'ettem. 1-:löbb azt mondia 
nwg. duktor úr. Ini az ideg. 1111lyen az 
;.tz idegessl•g. Mert l•n azt lll'ffi i:-:men•m 
!'edig ll gy~nneket ne\'elt<·m fel. 

T1:-:zta kl·k szeme akkor is bl·kl•!>il'n 
"""etett. m1kor ezt elmesi·lte. 

e.l!.'' nl·ztem derűs nyugalmút. mint 
t·g:'; muzeumi ritkaságot. Eszn·\·eht>t t l' 
1 ,!_;t;.,m. mert igy folytatta: 

;\:r1l·!"i ehben ~emm1 l":-'odúlni \'alú 
.At. t·:1 ;dümben ml·g nyugodtan t·ltek ~tz 
t•ml)l'l ('"· t·:-' nem rohantak úg_v. mint 

\'.tn f.'g~· unokúm. - tette hozzú 
k , ... \ arL..tt\·a. :\l ikor szombaton haza .Jon 
.1 hl\·o~t;.dbt .• l. kutyafuttában bekap.ia i.IZ 

t•bcdJct. :<apkud\'a kija\ it ja a han:.;n:vú
':tt. ~.ILit;.úl (•\rohan. n1ert \'Úrja 't h::r,,t
níi IC. A~kur kozo~cn r·uhannak tu\· ú bb 
:\l~·n '' :--zc'n·akozá:-;uk :-'t! nyugodt. I-:lübb 
kolnl:k egy l:seppet (énnelegítilt a ka
tonáknak). azután szaladnak egy mú:-;Jk 
barútnühiJZ, vagy a muziba. de elöbh 
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még belépnek a cukrászdába egy 10 fil
léi'l'S fagylaltért. Este felé meg bekuk
kantanak egy kesöi litániára. A fejük
ben persze ezer tm·ka gondolat ka\'arog. 
-- Nem értl'm, miért kell mindent egy 
napra zsúfolni. Nem lehetne egyik 
:-ozombaton egl'sz di'lutún kütni, múskor 
nyugodtan beiilni a moziba. \'agy egy jú 
barátni\höz? 

- A músik unokúm ,- meggondolt. 
komoly lúnyka. - m~gis rújüttem. hogy 
üt is elkapta a rohanilsi láz. (Divat ez 
talún manapsilg). Egy szabad delután
jún ntskos könv\·,·el a kezében beült 
(.gy karosszékbe: Kis idö 1nul\';1 lútmn. 
hogy a könyv vége felé jilr. - Hát te 
hogy ol\'asol. - kerdeztem tiile. Csak az 
elejét, meg a vcgl>t. nagymamilm. A kii
zepét'! Arra ninl·s idö. A mai ember 
nem l•r rú naphos~zat ol\'asni. 

Tudod. Bútvus! Az a n<•ni l:i·szült 
szemor\'oshoz. ·1négis nekem e~ett le hú
lyog a szemen1röl. Kíno~ lidl·I'l'fl:'-'omús
tól felszabadultan. egyetlen elhutúrozás-

~~~---· .-

' ... 

:\li ('sak ml'nrlrlünk. szt'prn fitl~·rt 
(hán~·va 

Az l'Jit•sz ka \'ar11ó lángfüstös világra. 
:\lás a mi •'nl'künk, mást pt>nl(et a 

(kt>zünk. 
Bt'krssi•l(országról i•nekrl a lrlkünk. 

Kov3.l's Rózsi tan. kl·pzi) \'. u. t. 

munkatt•n·l·t. 
Az1.1ta nvugodtan \'l·gltln a ).;:iitelt·:-;:-'l·

.L!einet. ~tllog_\· a napi l"ll't t•ll'rn huzz;.a 
Szabadidiírn bt• )wdig IH'm gyf,mfi!""Zkfl
h im ln• Ip sz~ú mú~ l·mht•r t·lt•t tl'rn·t 
Csak omnvit 1l·n·l't.t•k. onni al. t~u l·lt•h•ill
nl·k. az · t011 i<oruilnl·n.'·Pimnt•l.;: t·ppt'n 
nwgft•lt•l. 

Ha mpg koll\'\'t•t \'l'SZt•k t•lii. \·;.1\o:-iiL:
ga l bt•ll'~·,:-;om illi.igarn. :"o: l' lll b;úlom. il.t 
hl'tC'kig l•rpk tt \'l•gt·n•. IL1g~·um. hog_\' ó.1/ 

1ro gond"l~ttt~i ;'ltj;.·u·.Ji.tlli.d\ t'llL:t'm i:--. ·\t 
:-ot• iz~;.tl Jn;·n·. h~1 Jll'n"l lt.•:-z k:.-.uji.:tmh.t!l 
i.t/. t.'gl·:-'Z \·Jiúgirodalom. lnk;.dJb 1\t'\"t• ... pf 

J~nwrjl'k. dt.• al<~po:-;.111 . 
f::--. - t·:-;od;"d~lto:-, IlliOld kapkudt,,ll 

nt•m kt•zdt.•k tJl'lt• ;mll.'"l nundt•nbt·. :-o,.;.
k;d tohh dologra .Jllt JdÍJill. Enll'll\'11 
o\_\·an lR·ke zt•nl-1 ht'lllll'lll. dl' ul_\·an t·dt• .... 

bl'kl•. hogv a f"t•li·t :-.t.in• ... t•n t·lku!lh·nt·m 
neked l'l;l;t·n a bontl·kb:tn. 

Szeret('ttt.•l i1ll'l. húgwl Kahi. 

POCSI MARIA. 
II. resz. 

Vasárnap este volt. Az azúrkék ég
boltra lassan följöttek a csillagok. Ezen 
a tiszta estén a könnyezö szemü nép
tömegből ezrek ajkaról szállt fel az 
Isten-anya trónjához e szent ének: Szüz 
Mária, egek gyöngye, add áldásod hi
veidre. S az áldott Szüz áldását adta 
azokra, akik igazi bűnbánatra hozzá za
rilndokoltak. Azokra is, kik tőle távol 
lévén, hozzá vúgytak, pártfogását kér
tek. 
~n is ott térdeltem az Istenanya, 

mindnyájunk édesanyja közelében. Sze
líd, megbocsátó, anyai tekintetét maga
mon éreztem. Lelkemben ujra és ujra 
ez a varázsos név zengett: Pócsi Mária. 
Sokáig néztem, alig tudtam levenni sze
mern könnyes arcáról. Ki tudja, nem az 
én sok bűnömért hullnak-e könnyei? 

Mikor levettem róla tekintetem, sze
mern megakadt az előttem térdelő, test
ben megroskadt emberen. Felismertem 
benne utitársunkat A szeme könnyes 
volt, az ajka halk imát m01·molt. Most 
egy pillanatra eszembe jutott az uton 
félbeszakított mondat: Oh bárcsak .... 

Ahogy kijültünk a templomból, sokáig 
töp1·engtem még. Mit is jelenthet ez a 
félbeszakitolt mcndat'! A szállásunkon 
ujra találkoztunk a búcsivaL t.n félve 
megkérdeztem: Bácsi, tessék nékem el
mondani végig azt a mondatot. amit az 
úton fCibeszakitott. 

Az ősz ember deres szempillái lassan 
lecsukudtak, görnyedt háta még jobban 
meghajolt. Láttam rajta, hogy a lelke 
nagyon szenved. Bot·súnatut akartam 
kerni. amiert fújdalmal okuztam. de a 
jú üreg min· felelt is. 

- Csak annyit. gyermekem: Oh bar. 
<·sak hamarább megtalállam \'olna az 
ide \'ezetö utat. 

N"m kérdeztem többet, nem akartam 
felszakitaní a fújó sebeket a jú üreg 
!-iZÍ\·l•ben. Nyugovóra tl•rtünk. de enKt"lll 
1nessze elkerült az úlurn. 

Papp Marrlt. 

VAG\' ... 
Szeretném. ha sütl·tzüld színü 
tt•ngerszem lennl•k; 
:..; partomon l'Scndesen megpihen\'e 
a fiu·adt turistatiimeg, 
fodraiba vetne minden 
n1agúnúl hordott ffiOl'Skos szt•nn~·,·t. 
Szcretnl•m Inagamhuz vonni 
;.1 poros falvak kCrgesten_\'t•ru. 
fiild-turó \'akundj;oit; 
s ezek meglútnúk bennein 
crnbt'rségük n1egtisztult k,•Jwt 

Szcrt•tnl-nl. ha sötl·tszinu 
tl•ngerszem lt•nnl•k; 
s szeretnl•n1. ha l'St•ndl!'s \'IZt•m 
\'t•gtelen nyugalrna 
tnt•grnutatnú n júsilgos lstl•nt. 
:-' nek1k bt•kl't s úld[lst hu1n:1 
Szt•rctnl·m. ha siitl·tzlild stinu 
tt.•trgl•rszt•m lennl•k. 

Kublk Pál papnu\' 

:\lJ\ liJ\ZDAli I •• :rrt:l\1 ... 
:\ta gazdall lt'ttrm: 
!\la megfogadtam: 
.lí•zus~ leszek eKí•sl.t-n. 
Szüzanyám karja 
•:nyi•mt>t tartJa. 
Rt>á biztam a lrlkt>m. 
Szt•retvf' sZt"DVt"dni: 
•:z hö \'i&K~·am! 
Szíwmbrn öriik laká•t \'ett 
.Ji•zus ma nálam. 

IIomoki Szabi• :\lar11lt. 

i\.upi!<>llrilll·'~uuullt, \át·. \Iti\,: t-·.uLa,.,. 1\.. 
Prinirti iu llnuj!ur~. 



LEVEL EGY VII-ES GIMNAZISTA BARATOMHOZ. inditod meg igazán megélt igazságaiddal mig a némel 
köveket is. Hisz.en nem te azótalsz meg, hanem az ÚT 
Jézus szól Benned. Kedves BaTátoml 

Hallottad máT az Amen-kövek legendáját? Ebben 
szó van eg11 vak misszionáriunól. Ez váTOSTól-váTOBTa 
jáTt és lángoló lelkesedéasel hiTdette az Evangé!!umot. 
ArneTTe jáTt, mindenütt a bllnbánat, megtéTés viTágai 
n11iltak. Eg11 kisfiú volt a vezetője. 

Ezt láttad leve!eimben. Az ÚT Jézus k6veket is 
megszólaltató 11.4111/ hatalmát kapod a papazenteh!ISel. 
Jöv6Te máT nllolcadlkos leszel. Közelebb jutsz célodhoz. 
Gondoltál-e máT aTTa: mit adnál Te az ÚT Jézusnak az
éTt, amit O adott Neked? 

El1l/SZeT ez a kisfiú eg11 völg11be vezette. Leültette a 
kövekTe a azt mondta miki, hog11 beszéljen, meTt óTiási 
tömeg van előtte. EkkOT a pap fölemelkedett s. ol11 
ékesszólóan beszélt, ho1111 még a könn11 is leesoTgott te
héT szakállán. Befejezésül elmQndta az ÚT imádságát s 
mikoT befejezte, zúgó lelkesedéssel kiáttott!lk Ament a 
kövek. 

N11ári szün!dőben gondolj ene. Es majd találko
zunk a következő tanévben ismit. AkkOT máT aTTól 
beszélgetünk, mit adsz Te eseTébe az ÚT Jézusnak. 

Szent FeTenc azeTetetéve!, deTils, tavaazos, papi lel
kével köszönt és baTátl szeTetettel öle!: 

P. Ba.Jaal Agostou, O. F. M. 

Látod, ez a papi élet. Nem tudhatod, hol és mikOT 
Clmem: FeTences Ta;Ttománllfílnökség, Budapeat, 

II., MaTgit-kÖTÚt 23. 

Szlvós Donát: SZERELMES VAGY? 
Budapest. Korda. 1942, 240 lap. Ara: 
5.- P. 

Az utóbbi időben meglehetösen fel
kapott, és épen ezért el is sekélyesitett 
ifjús:igi irodalomban komoly értéket Je
lent Szivós Donlit könyve. Kevés em
ber jut olyan közel a di:ik lelkéhez, 
mlnt ö, a paptanár. ~s ami a legtöbb: 
szereti ezt a lelket. l!:s ennek a szere
tetnek igaza van. Azok a legnagyobbak 
mindig, akik ezzel a folyton változó, 
folyton alakuló, mlndig m:is és mlndig 
ugyanazon diák lélekkel törődnek. Le
hajolnak hozzá, a szívük melegével me
lengetik. Szívós Donát meleg sziv és 
meleg lélek, aki a dllikélet lázas és lük
tető zajlásán tartja a kezét, és megmu
tatja nekünk, hogy ez a kis élet ls ~let, 
ez is piheg, ez is szenved, ez is keresi 
a lélek áldott útjait, melyek celt, tartal
mat s megnyugvást jelentenek számára. 
l!:s ez a szeretet adja a könyv legna
gyobb értéket, a közvetlen életmelegsé
get. Amikor olvassuk, minden szón 
megérezzük, hogy nem tollr:igás köz
ben kiagyalt gondolatokat vagy érzése
ket kapunk itt, hanem eleven életda
rabokat Problémákat, amelyek élet
problémák, s nem a könyvírás szüksé
gessége termelte ki öket. Nem íróasz
tal mellett készült vértelen teóriát 
nyujt, hanem ízig-vérig gyakorlati, az 
élet anyajegyét hordja mag:in. irója 
modern pedagógus, aki mély megértés
sel közeledik a problémához. Hangja új 
a magyar ifjúsági lelki Irodalomban. 
Olyan értékes és páratlan pedagógiai 
tudásról tanúskodó gyakorlati útmuta
tásokat találunk a könyvben, hogy azok 
szinte a reveláció erejevel hatnak arra 
a szülöre és nevelöre, aki keresve-ke
resi a biztos hatású eszközöket, me!yek
kel a rábizott ifjúság lelkét a szerelern 
viharában megtarthatja s az isteni ke
gyelem s a hódolatos Isten- és áldoza
tos életszolgálat terem tó magasába emel
heti. 

A hamvas diákszerelemtól elindulva 
végig vezet az ifjúkor szerelmének min
den állomásán a lassan ébredezö szere
lemtöl. az elsö igazi szi,·dobbanáson. áb
rándozáson es szerelmes levelen keresz
tül a férfikor érett szerelméig, mely 
élet- és Istenszolgálat. E:s bátran hir
deti, hogy a diák szerelemnek is van 
hivatása, van célja: elökésziteni a sze
relmcs szivü nagyifúl a fölséges férfi
feladatra, hogy egykor nyugodt lélek
kel kopogtathasson a Teremtö Isten 
emberteremtö mühelyének ajtaján. A 

diákszerelem élet- és Istenszolgálat. 
,.Emberek! Ne bántsátok az én szerel
mében ls Isten útját járó nagyfiamat .•• 
Ne ébresszétek fel, mert kijózanodva e 
szent mámorbó!, egy gyémántosan csil
logó álommal lesz szegényebb! ••. 

De talán ott ragad legjobban magá
val, amikor a szerelern válságában el
tévedt "erkölcsi barbárok" életének mu
tatja meg sokrétO. rajzát, atyai szavak
kal figyelmeztetve az erkölcs! kArra és 
jellem-fogyatkozásra, mely az Ilyen élet 
nyomában jár. ,.Uri lélekkel készül6dnl 
az Isten-szolgálatral" 

A könyv közvetlen hangja, egyszerű 
világos magyarázatai, közeltérköznek az 
olvasó lelkéhez, s az ifjúság megtanul
hatja belőle mlndazt, am! élete boldog
s:igához, szilárd és értékes felépl téséhez 
szükséges. · 

Pár soros ismertetésben nem lehet rá
mutatni Szivós kiváló könyvének érté
keire. Csak annyit mondhatunk róla, 
hogy az utóbbi időben megjelent egyik 
legjobb könyvet találja meg benne 
nemcsak az ifjúság, hanem az Ifjúsággal 
foglalkozó nevelő is. 

P. Szalay EmU, O. F. M. 
MAGYAR FERENCESEK KINA FE

L~ ... BUDAPESTI'OL-SHANGHAIG. 
lrta: P. Károlyi Bernát. 

Az útleirások legtöbbször száraz tu
dósitók, adatok csupán. Bemát atya 
könyve más. A lélek harcára induló lé
lek, mélytllz(í magyar szlv, s valam! 
egyszeru ferences öröm lrta e sorokat. 
Az utolsó Isten-hozzád a határon, az 
örökvárosban, s Assisiben tett látogatá
sok, a tengeri leckék, s a mindenből 
elötünö csillag, Kina beszél erről. M1 
mindenre kész a lélek a lelkekért. A 
kínai magyar ferences misszió történel
mében a legelső lapokat jelenti P. Ká
rolyi Bernát könyve. 

ROMA. LATOGATAS A MISSZIOK 
MűZEUMABAN. lrta: P. Schrotty Pil, 
O.F.M. 

A világhírű pápai mlssziós gyüjte
mény bemutatására készült ez a kis 
füzet. A missziós országok bö leírása, 
számok, adatok, kimutalások EOrjában 
megtalálhatók az egyes fejezetekben. 
Akit mélyebben is érdekel a világmisz
szió, hasznos dióhéj-lexikont kap P. 
Schrotty Pál O. F. M. tartományfőnök 
eleven, élvezetes írásában. 
VILLANO FtNYEK AZ 0SERD0 Mr.
LYtN. E kis kötet írója P. WIUe Ml
hály misszlonárius Brazili:iban. De lel
kipásztori, tanári gondja, munk:íja mel
lett szorgalmas buvára a termeszetnek 
is. Vidám ferences lélekkel a természet 
nyitott könyvéből olvasgatta kl e soro
kat. Paszkál testvér húséges társa, no 
meg a sakálróka, a Paca Lux! es a kü
lönös Gamba eleven, élethü világot köl
csönöz a kis füzetnek. A kiá)l!tás cginját 
17 szép fénykép dicséri. 

John B. L.: űJ UTAK DANTIBOZ. 
(Szerzö kiadsáa, Budapest, Sion "árda, 
Mi asszanyunk útja). Ara 1.90 P. 

Aki Dante halhatatlan :nO.vét Igazán 
meg akarja érteni, és igy lelkében gaz
dagodni, annak bele kell élnie magát a 
középkor gondolatvilágába, lelkületébe. 
A ferences szellem Dantet büszkén vall
ja rokonának. Ehhez a nagy rokonhoz 
hoz közelebb, vele barátkoztat meg a 
nagytudású szerzö tartalmas mllve. Fel
lebbenti a titkok fátylát, érthetiivé teszi 
a sokszor megfejthetetlennek látszó jei
képeket, allegórlákat. Az Isteni Szinjá
ték mlnden olvasója száméra értékes 
ajándékot adott munkájával a kiv\ló 
p&P-tUdÓS. 

Dr. Ervin G4bor. 
Pogány Kázmér: ESTI MEStK. Kor

da R. T. 1942. 80 L Ara: 2 . .,- P. 
14 szép mesével mutatja be a szerző 

egy-egy erény jutalmát és egy-egy blln 
büntetését. - Est! mesék, nem azért, 
hogy olvasásuk közben elalszik az em
ber, hanem, mert a hétköznaplságból, 
az élet zűrzavarából kiemell a lelket a 
tiszta eszményvilágba, hogy megnyugo
dott lélekkel hajthassuk pihenőre gond
terhelt fejünket. A gyermekelere pedig 
éppenséggel nemesitil orvosságként hat
nak ezek a mesék. 

Slmonné: A KIS NAGnttNI TÖR
DNETE. Korda R. T. 1942. 95 L Ara: 
2.50 P. 

A szerzö egy szép leány-lélek áldo
zatos életét tárja elenk kis regény alak
jában. Tartalma: Egy fiatal német ne
velönö övéi iránti szeretetb61 ide11:enben 
hivatásának áldozata lesz. Tanulsága: 
Az önzetlen szeretet a legnagyobb áldo
zatra is képes, és az áldozat iutalma 
uündig meghozza a maga gyumölcsét. 
Mindezt élvezetes stllusban és a figyel
met lekötö meseS2'övésben mondja d a 
szerzö. 

Csávossy Elemér, S. J.: A SZAZA
DOK NAGY JELE. Korda R. T. 396 L 

A szerzö új hézagpótló rollvet 3kar 
adni e könyvvel, amikor Igy Ir: .,HI
ányzik ugyanis· az összefoglaló, átfogó, 
a kor szinvonalán álló könyv J. Szívé
röl, mely annak tiszteletét, jelentöségét 
a kor igényeihez mérten és vílágvonat
kozásban bemutatná. E mondatban sú
rúsödik a cél. A Jézus Szive-tisztelet 
mivoltát, gyakorlását, világraszóló jelen
töséget tartalmazza. A tisztelet tár~yát, 
Jezus Szivét állltja elénk az I. rész a 
kinyilatkoztatás, szentirás s a liturgia 
fényében. A II. rész a Jézus Szive-tlsz
telet célját s gyakoriAsát adja. A IJI. 
rész megismertet a tisztelet jelentösegé
vel, hatásalval és gyümölcseivel. Jézus 
Szi ve tiszteletének kiskfltéja ez a könyv. 
Nem hiányozhat egy Jézus Szive-t!sz
telö könyvtárából sem. 

P. Bóclog. 



--------------------- ------· 
PALOS FVZETEK. I. Csepellény 

György magyar vértanák élete. A fehér 
barátoknak egy ismeretlen hóse. A 
XVII. század második felének vértanú
ja mikor a protestantizmus térhódltása 
eié a pálos-barátok ls sorompóba álltak._ 
Máihát húzatnak vele, mint valaini ba
rommal· dohányt vágnak a hll.tán, bal
taval b~vagdalják a hátgerincét, de á 
fehérlelkű fehér barát krisztusi türe
lemmel szenvedte el a mártlromságot. 
Erröl a magyar névtelenról beszél a 
tízoldalas kis füzet. 

u. A bíreo~ Fekete Madonna-keJYkép 
története. A csensztochowai Fekete Ma
donna eredetét tárja fel ez a kis füzet, 
amelyet a hagyomány szerint Szent 
Lukács evangélista festett. ötszázhatvan 
év óla a zarándokok százezreit vonzza 
ez a kegykép a Segítő :Edesanyához. 

III. Kilenced a pálosok Szlklatemplo
mának Nagyasszonyáboz. A csenszto
chovai Fekete Madonna-kép másolata is 
a kérő lelkek bóséges kegyelmi forrása. 
A kilenced meleghangú imádságai után 
egy-egy meglepő imameghallgatást ls 
találhatunk. 

IV. Keresztút a Szüzanyával. P. Gyé
ressy Agostonnak mély átélésre valló, 
néhány szóval sokat kifejező keresztúti 
elmélkedései megmutatják, hogyan le
het Máriával a szenvedő Krisztus nyo
maiban járni. A kis fűzetet a budapesti 
pálos kolostor stáció-képeinek fényképe 
ékíti. A szent keresztútat kedvelő hívek 
kitünő segitsége. 

- P. lldefonz. -

A KIS JOSl!: SZEME. KONSTANTI
NAPOLYI MOZAIK ••• lrta: P. Schrot
ty Pál. 

Konstantinápoly régi keresztény, ~ \ij 
mohamedán világának apró jellemzé
keit gyűjtötte össze P. Schrotty Pál, 
tartományfőnök atya. Apró riportok fé
nyében felragyog ,.a világ kapuja", és 
egy ártatlan gyermek világa, a kis José 

szeme. A Szent Bölcseség temploma, a 
Nagy Bazár, a Nagyságos Fejedelem 
slrja, a rózsák szigete, a szomorú em
lékű Héttorony új életre kel P. Paolo 
emléksorain. S az olvasó szemében ls 
fényre fény derül a multból a jeleore 
a kis José csillogó szemén keresztül. 

Zaymua Gyula: EGETJARO KIRALY
LEANY. Legendák. III. kiadás. Bp. 1942. 
Korda. 104 lap. Ara: 2.60 P. 

A csodálatos királylány, Margit jön 
felénk 700 év messzeségéból legendáról
legendára Zaymus könyvében. Friss, 
eleven képek arról, aki ,.rózsaszlnO. fel
hó volt, harmatcsepp a virágok kelyhén. 
'tji dal az örökmécs elótt, csengetyű a 
ministráns kezében, szlnes madár a 
harcba menö vitézek pajzsán és hűvös 
szellő a haldokló magyar lázas homlo
kán." (6. lap.) 

Ferencz Zoltán, O. F. M. 

Henry Morlce: HIMNUSZT DALOL A 
TERMf:SZET címen jelent meg a fran
cia aszkétikus író kis munkája a ,.Sza
lézi Múvek" kiadásában. Fordítója Nagy 
László, aki előszavában röviden h,>zza a 
könyv tartalmát és célját. 

A könyvben az író azt mutatja meg, 
hogy miképen lehet párbeszédes formá
ban megismertetni a gyermekkel a val
lás igazságait. - Ennek a formának mú
vészi alkalmazásával már az ókori Iro
dalomban is találkozunk, ahol a bölcse
leti Igazságok fejtegetésére használták 
(pl. Platon Párbeszédei). A mélyebb val
lási igazságok közvetltésére is nagyon 
alkalmas alak, különösen gyermekek ré
szére. 

A múben a pap, mint nevelő beszélget 
növendékéveL Bejárják a mezei utakat, 
a virágos rétet, bejárják a város utcáit 
és betérnek a templomba. A pap így be
szélgetve rámutat arra, hogy az úr Jé
zus állandóan velünk van, köztünk él. 
,.Valahányszor az úrangyalára haran
goznak, a testté lett Ige titkára gondol
nak" (69 1.). Ilyen beszélgetések után rá-

jön a gyermek, hogy ,.az emberré lett 
Isten mosolya megvilágitotta szentély ez 
a világ" (31 1.), amelyet az emberek ész
re sem vesznek. Lassan-lassan rávezeti a 
gyermeket arra, hogy Jézus a mintakép, 
az eszmény, aki szerint az emberek ma
gukat alakltsák. Legfőbb célja az, hogy 
mindlg Istenre irányitsa a gyermek gon
dolatvilágát és egyre újabb és újabb 
vallási igazságokat Ismertessen meg. 

A 171 oldalra terjedő könyv nagyon 
értékes lelki olvasmány. 

Vl~b Gusztáv. 
Biró Ferenc 8. J.: HASONLO AKA

ROK LENNI HOZZA! 
A könyvecske az egyházi művészet

ben használatos Jézus Szlve-ábrázolást 
magyarázza meg és az egyes elemek 
magyarázatával seglti az olvasókat a tö
kéletes élet felé. Igazán nélkülözhetetlen 
könyv a Jézus Szíve-tisztelók számára. 
Korda kiadás. 37 lap. 

ADOMANYOKA GVONGVOSJ FAJ
DALMAS SZVZANY~ VJ KEGYOL
TARA JA VARA: Ipolynyéki hivek 107.30, 
TiszafOredi hivek 50.63, Szent Ferenc 
Ill. Rendje, Egyek 26.30, Táriiamérai 
bivek 27.50, Tiszaninal bivek 24.-, Szt. 
Ferenc lll. Rendje, Bánszállás ·58.10, Fe
keteszéli hivek 54.16, N. J. gyQJtése, 
Jászberény 37.30, EJYbázasgergel hivek 
63.-, Galgabévizi hivek 56.60, Felfalusi 
hivek 28.20, Rimóci hivek 53.60, Holló
kői bívek 37.50, Szetel hivek 72.40, Csá
nyi blvek 57.-, Tószell hivek 83.80, 
HévmaJYarádl hivek 32.50, Sóshartyáni 
hivek 34.-, Slsa Ferlke JYOJtése 16.20, 
N. N. Csongrád 9.50, L J. Klskúnfél
euháza 16.-, Szt. Ferenc Dl. Rendje, 
SznrdokpOspökl 18.-, Gaiabocsi hivek 
12.54, Plébánia Hivatal, Vám~~~~CYörk 
5.-. Szent Ferenc Ill. Rendje, Adács 
50.-, Ceglédi hivek 27.-, Pöstyéni bi
vek 21.50 P. A JYÖnJY&il Fájdalmae 
Sziízanya jutalmazza meg mlndazokat, 
akik újjáépOlő szentélyét és új keJYol
tárát épiteni segítik. ,------------------------. ~ ........................ . 

lrógép! 

Számológép ! 

Szorzó 
, 
es 

összeadógép ! 

Kölcsönzés, vétel, ('Sere, eladás. 

NaiQ' raktár új és ujjáépített gépekből 

Vajda Zoltán ~4izsef 
~é~ra#l. 

Klsp~rd, Klapka•o. 3;a. 
Telefon: 142-103. 

ltapl•trán-Nyomda, Vác. 

t 
BALOTJ'AINK: 

Gróf Zichy Gyula, kalocsai ének 
FaJesik János, Ipolyvarbó, 
Benyik János, Szabadka, 
Szántó Kálmánné, Siklós, 
Komlósl Antal, Mohács. 

N;yaaodJanak békében! 
Auké" u elhím;yt el6fbet61nkért, aklkDek elköltlsé-
8érll érteaOlllnk. eP'-eP' asentmlaét monda&ank. lben
kl'l'tll aalnden b6napban e..,. aenhniHt . monda&anll: 
..__ elbánJ1 el6t .. etllnkért és el61laelllnk elh6n;yt 

bouátartozólért! 

LELKI SZOVETSl!:GI!T 

kötünk kedves el6flzet6testvérelnkkel. Imádkozni aka
runk értük, hogy tanitbunk fogjon a lelkünkön. ImAd
kozni akarunk lelki és testi javukért. Testvériségbe 
akarjuk fonni olvasótáborunkat: egymásért Imádkozó 
és áldozó lelki közösségbe! Ennek a testvériségnek el
mélyltése céljából minden hónapban egy szentmisét 
mondatunk elóflzet6inkért és hozz.Atartozóikért. Az Or 
Jézus áldozatának a végtelen kegyelmébői egyformán 
részesedünk mindannylan. Hisszük, hoay ez a lelld 
szövetség szorosabbra fűzi kapcsolatunkat a mérhetet-

len vigasztalbban részesit édes mlndannylunkatl 

Felel&~ mQvez.et6: Farkaa Káro~. 
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