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•MAGYAR BARÁT•1 •• 

el6fisetési 6ra t-.gész évre 3"60 P., félévre 1•00 P., egyes szám 6ra 30 fillér. 

Csekkszám : 51.581. 
A kéziratokat minden h6.:1-ig küldjük a szerkeszt6ségbe. 

Kéziratokat nem lSrzünk meg e):sak port6 mellékelése esetében .küldünk vissza." 

Levelekre csak válaszbélyeg ellenében villaszolunk. 

5serkeszt6ség és kiadóhivatal: Gyöngyös, Ferencesek. ;Postafiók 103. ·Telefon 179. 
C(MOihl•ú~'6t]UI Urjllk ~ --.) 

A MAGYAR BARÁT védőszen~je Kapisztrán Szen~ János, a ~örökverő Hunyady 
János bará~ja, a nándorfehérvári qyőzelem lelki vezére l 

A MAGYAR BARÁT Kapisz~rán hi~ével s lelkesedésével óli a mai magyar éle~be is! 
Pusztuljon a pogányság s éljen Jézus! Vesszen a magyar lé
lekből a hi~etlenség, a közöny, a bún, fóké.&t a káromkodás, 
s lépjen helyébe Krisztus-király l Jézus nevét dicsérje a magyar 
ajak, Jézusért dobogjon a magyar szív, Jézus ügyéért har
coljon a magyar kar l 

A MAGYAR BARÁTOK eszményi alakjai közé állította~'~lsten az olasz származású 
Kapisztránt. Hivatása a magyar történelem dicsőségévé avatta, 
s a magyar szentek koszorújóba fűzte . 

. A MAGYAR BARÁT ol~órra emelt mintója és pártfogója így lett az olasz Kapisztrón 
Szent János l 

Felvétel 

A Rend tllriénetéi, bel811 élet&, Jellq· 
R&ell vonúalt ll&Q'BIIeri ~follalú
ban adja: 2rdekel a FerenerendT c. f8· 
~~etOnk. Rlivldaécében la lr.liteteket p6toL 
Mlnden m rendlnelr., feren-atet &la
tellinelr., baritnak lr.éalllll IQ6Dalr. fill· 
téllen mer lr.ell aeremlc. Kétafntl 
nyomú, 26 Márton LaJw dfaltll~ 
ellenére la ára caalr. llef7"eD (ti) flllér. 
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kűldd 

a Ferencrendbel 

A FerencnDd lelldpústorlr.od'-1. u 
IQiíaq neveléaével, bel· és lr.tlllllldf 
.m-16val fOI'lallr.oslk. Alr.l a F-crend 
lr.lltelélr.ében paplr.éat alr.ar btellllelr. aol
rilDI. éreta.éat. UL a vm. almná
dniiiD&lr. félévi blaonyltrinyával Jdent
lr.eaélr.: Fil&. Flftn- TartoiiiAD7fllnlllr.
léa, Bp. U., Maralt·lr.llrit 23. elm alat&. 



MAGYA 
oFEREN_CES 

XII. i·vfol~:~un H. sz. 19-12. SZC'Jlh•mbt•r 1;). Felelős l::1jó és szerkesztö: 
I\IC'gjt>lt>nik ntindt•n hó 1;';-i·n. P. dr. Dám Ince. O. F. M. 

(P. ('l"dt'n·z~·-Zadra\'('('/ btvún, o. F. :\1. ))iispiik S/.CnllH'.-.:Il·de 1~1-t:! s.~L·fll bt\·:m l1<1pj;_'m dl·lutún <l p<'liosok bud<ll 

sz! k i:lfemp\l nn:·l h;t n 1 

0!-o iduk úta Budo.ira zarúndnkul Szt·nt István iinnt•pi·n a 
ma~~·ar ... \'alosaL:os m·~z~í.gtal:.ílkuz;.is \·an t' napmt. :St•mzeti 
t•s nt·pi nahú:wtunk "iZÍillmmpá.ia hullúrnzik a páratlanul 
nag-~·szPrii Szf•nt .Jn bh ktirmt'IWtPn ... A V<"ndi·g-látú füv<iro"i 
.... J.;.i.zft'lt• ll'lt>m(·nyt•sM··~gt•l szúrakoztatja az or!'IZÚI{ mindt·n rt·
~z•·rül idt•M·n·gh·ttt•kt't ... 

l'~-:~·-t•. tudjuk. kt•th·t·~; Te"itvi·rt'int. hog~· a Sze-nt István
naJ•i Btuli.ira-zar;.indukLi!oo. twm nwriil ki l' színpomr•ás iinnl·pi 
tali.llko:ti.Í!'o.han. ft•l\'unuli.i!oo.han. n(·piiniii'Pi·l~·hpn, kiállítüsok 
mt•:,:h·kinh·s(·lwn. mPrl m t· l y l' h b. nt(·l~·t·hb t•t·lja \'Olt a 
llllillhan s kt•ll hoJ.::~· nwlyt•hb t•l·l,ja h·g-ypn a .h'lt•nbt•n is. 

Hl·:(ii·::S. t• t·(·lja \'olt a Bud.ira zaro.induklúsnak: h ú d o l
n i a z u r !>! z á g a l a 1• í t ú S z t' n t l s t \' á n t• m l l· k t'
n t• k: J.:: ~· t• r rn t' k i h ú d u l a t t a l r á h o r u l n i s z l' n t 
.J u h h .i ú r a ... !'o. m i n d t' z z l' l m t' ~-t t a n u l n i a sz t• n t
i ~ t ,. ú n i h i r u d a l o m t' s z m l· .i ,·. t. t• l fo J.:: a d n i a 
SzPnt .lohh iir·Cik utmutat;is;it l' birodalom 
tn P 1.: t a r t o.i ~ ú r a t' !'o. t o \' ;i. h h ,. i r á J.:: o z t a t á s á r a ... 
.\ hudai zaro.induk, a "'iZt·ntistv;ini iiniH'JJs(•J.::riil tnint iinluda
tosahh rna~.:~·ar. rnint a szt·ntish·o.íni rszmt·k. mint a mag~·ar 
hazafiassúJ.:: apusttlla tt·rt \'issza a \'itll-kn•. a falura. a rttaJ.::yar 
l,t·~~·t·krt•. rún;,lkra .... \ho-.:~· a Korán \'ili.ÍJ.::a tisztelet h•) nt·z a 
lt·.iths:rt'\'t•l is tnt'g.it'Wit nwkkai zar;.indokra. ki látta :\loha
nwd kupur!'.ú.io.it t'JJ ig~· a maJ,:yar falu. tan~·a,·iJ;.ig ti~ztt·
ll·ttt·l nt•z a hudai :tar.índokra. ki látta a Szl•nt .lobbot. ki 
iohhan tllt'l:t'rlt•ttt· l' n1ia.tt a ntaL:~·ar hazafiass;ig t•szmt•.it.·t 
~ ho.irntil~· t'J.::.\'~Zt'l'lit·k is !>.:t.av.ti. müvt•ltsl·~-:r. nli·gis slth·osabh 
mindiJ.:: a huzdit;i~a t•s haJ.afia!>. nktato.i!>.a ... 

ES :\1.\'.' :\la is l' z kl•ll. hu~.:~· ('t'l.ia. (·s t'rt'dntl·n.n• h·J.::~·t·n 
a ~zt•nt lstvo.ln-napi budai 1aro.indokl•i~nak: .\ :\1 a~~· a r 
1·: 'z m t', a S ., ... n t i"' t,. a n i n i ru da ln m tbzto.ibb 1110~

Llt;.i~a. nH'L:t'rtl'St'. Sz t' n t l st\' ;.i n ü r ük kl· lt t a t nl u
t a t ú Sz t' n t .J o h h .i ;i n ak hüst·~t·s t·~ t'ltJ.::('(h•lnws kiivt•
tt'M' ... 

:\l.1: :\la:: :\la:: :\ll'rt h;.ir at btt•n t·~ a Kt.•rt•!'o.zt \'t'(it'l-
nwlu·n t1·~.,.,.,.rht·n ;.lll az ur...,zaa.:. liaink hü~i \'(•rt• \'t•di K;.ir
patunk.tt. otthonunkat. hi)lt-,iiinkt•t m(•J.::is. n1a mt~l-:i~ a l l' t 
, . .., a n t· m l t' t hurut\'o.u·lt·n ma...,iruz Szt•nt bt\·:.in hirodalma a 
j(;,.; h•lt-. E\'t'l.l't'tlt•.,. tiirtt·nl'lmíink mindt·n vo.ilsúJ,:ánúl vo.ils;.l
;.:,o~ahh .1 .it•lt•n.. l. t' n n i \·a a.:~· n t' 111 le n n i. t'Z a ht·I~·

t:d ma ... 
:\Lu.:~·aruk: Ln lt·nnt·n kialtum hih·md: lli~lt'lll. val-

lom, ..... tudom. hm.:.' ;1 m.la,:\arok imo.idott htt•nt• t'!'. na~~· 1··.td 
Patrún;ink, ~a a.:~ holdo~a~ ... zon.' unk ntl'g n· d i. tn(• J.:: ('~utl.i.\·aJ i ..... 
at: t•lpu~ztula,tul h.U.llll\at ... dl' •·~ak az1·rt nwn·m t•zt h•n
IH'II hinlt•tni. nu·rt tudom. hua.:~· \'annak nu·~ t' hazahan .iú t·~ 
hll"'&.:t'' tnaa.:.,arol;.. ,., n·ml'lt·m. hug~· nwg lühlwn lt·!-.ziink. 
akHo.t·rt nu·g log ia \"l'tlt•ni, a hz iJ.::aZl'rt Stulmn;.lnak i~ irJ.::ai
Jn.llni kt·~z ( ... lt·n. }wlumli.at ... 

1·: hith1·n l'"' t' n·nu·n.' ht•n k1·rlt·k. Budo.ira zar;lndukolt ma
~·' aruk. t·rt ... t"tl·k mt·a.: St:t•nt ht\·;.ln ur ... ZÚJ.::t'Pitü t'!'l/nll'it. lt·-
1-:.' dt•k ti i !>o t•zt·knt·k alaph.(in·i. 1lillt·n·i ~ ~zt•rtt• t' hat.lban 
hinldúi. 

:\Jaa.:.\ .u·ok: .\ ma .il'l ... :t;.l\ .1: l .i \'i l .i J.:, ú .i 1·: u r ú JI a. 
la.:t·n. l'/ lu·ht•!'l: Suk-,uh mitult·nt mt'.L:" kt'll uj1tani. ~uk-Mik 
mintlt·nt t•hÚpiirni. tit· .... oha!>ot' t·rht·lt·k ug~· t' .it•hltit, hnJ.:.~· 

ma~o:át az l•Jliil{'tt•t - jelen esetben az ország-ot - kell le
rombolni. hog~· új épiilhrsspn hf"h·l·bt". llogy jó mag-yar köz
nlondással l•ljt•k. ne (·rtsi-t{'k úgy, hog~r a mosogatúvízzel a 
IU'Prml'kt•t is ki kell hajitani~ - :\h•rt . 

a z a l a p o k. a f u n d a m e n t u m o k ö r ii k k é v a l ó k 
,. s me g i n g a t h a t a t l a n ok. - azokat Szent István rakta 
le ... t:zekre lehet ú.i emeleh•ket. új útakat i•piteni. de ki
l'ffil'lni. lt•rombolni nPm szabad. mert abban a pillanatban 
lr\'(•güben lúg az egl•sz alkotmán~·. s mások prédájávi& le
szlink~! ... 

Hogy nt• sokat mag~·arázzak s mindenki megl·rtse-n. - a 
~zt·ntistváni honalapítás fundamentumai ezek: 

S z u \' l" r i.· n f ü g g e t l (" n s t• g t•s e \' a n g l· l i u m i 
l~ t• r {' s z t (· n ~· s l: g. 

A sz u ,. l" r l: n f ü g g l" t l e n st· J.:: az a sajátosság. me ly 
t·~.:~· nt•pt•t jt·llcmez. mikor n~·elvt·bt•n t·s szakásaiban t'l ... 
Bt•nníinket. Szrnt lsh·..tn birodalmát küWnösen il~·rnnek aJ
hotott az t:·r ... a n y e l\' ii nk és n t· p is (o g ünk t"g~·edül
állúsága miatt. t: szuverl•n l'iiJO{t•tlt•nsl·g szimboluma a Sz e n t 
Ko r o n a. 

.:\ k f' r es z t l• n~· s t• g pedig az az e\'angl·liumi l·s krisz
tusi i•ll'l. mt·ly lüktetl'lt Szent Istvánban s mellnl ö Azsia 
hizon~·talan \'ilo.iJ.::nl·zl'tű nl·pt.'t e\·angéliumi \'ilágnl·zetüvl· trt
h•. ti.irvt·n~·eit t~s rgész t·letl·t ern• l'rktett{'. E keresztt·nysl·
J.:,Ünk szimboluma a Ke t t ös Ke r l" sz t. 

Ennt•k a szt"ntish·áni fiiggptlenst·gnek (•s krresztl·n~·sl'g
tll'k f'g(•szt•n biztus. mondhatnám t·salhatatlan ismf'rtetö jt'lt• 
az t•Jd Patrimára hag~·atkoz;.is: a :\1 a g y a r ok :Sa g,. as z
.., z o n~· a n ak (l• s sr nk i más n ak~) a p r o t ek t o r a
tussá.ga ... 

:\laJ.:,yarok: Krisztus az evangl•liunt ország-\·iJ;.igának a 
mt•J.::t•pitl'sl'röl rzrkrt mondotta: .. .:\z (·n o r sz á g om b l' n
n t' t t• k ,. a g~· o n". t:zt mondont én a ti országotokra is. :\la
g~arok: :\J a g y a r o r sz á g b e n n e t ek v a g~· o n: Lt•lh:l'
tt•kbt•n. hitt•lt•kbt·n~ ... :\nnak a háromnak: függt•tlt·nst•g, kt•· 
rt•..,J:tt·nyst·g, :SaJ.:.~·assztmy, nt•m politik;.inak, diplomádának. 
h.uwnt h i tnl'k. ntt'J.::'J.::~·özödt•snt•k, t•ll"tnek kell lt•nnie! - :\J a-
14 ~·a r l t' l t' k hitt·rwk. vall;isának~~ lia Krisztus is <·sak a. k
h•kbt• l··pítht•ti Evangdiumál. - a :\'agyasszon~· srm t•pítht•ti 
h•\'t•J.::tihl•. hanetn a h~lrkbe. a magyar klt•k hitl·bt•. ml'gJ.::~·d
zudt·M·ht.' Urszá~át ... 

:\la~~·arok: Az új világ, az új t:urúpa. mrg-t·pítl·sl·nt·l t•zt 
"'tl'lll t•lütt tartsátok. ('sak rz alapon l·píilhrt l't•l Szt•nt lsh·an 
hulduJ.:.ahh hirtulahna. -- t•z alaiJOk nl·lkíil biztosan t•hntszlul: 
IL.u:a~zk()(lni:: H.aga.."izkodni ho.it. tnint a h-·t fültl'll•h•iht•z, a 
lliL:~t"th·n kl'rt•sztl'n~·. na~-:~·assznn~·ns hazá.hoz! t: z a n1 a
J.:·'· a r ,. a ll ás. t: z a h o n t' p í t ö ,. a ll ás: E fundanwn
tum t• l hir ntindt•n nt•rnt's újítást l·s rát•Jnh•st ... 

.\l.l mundnttam a1. ('l(ihb. hog~· a .. 1 e n n i \·ag~· n l' m 
1 l' n n i" pert·t•it t'li llazo.ink. :\'t•ml'sak a h;,ibnrú t•s a kiilsd 
la·h·J.t•t mialt. hatwm azt•rt is mondnttant t•zt. tnt•rt vannak. 
~.d~ws vanuak. kik l' fundanll'ntum nl•lkül. va~-:~· t'I·D·ik-ntá
:-.ik pilli·rt• nl'lkíil gondulják f'l'li•JJílt•ni a holnapot ... J.:s t• h-J.:: 
,·aknwrök t•zt hirth•tni is - t•s sajnos. sok rmbl"rhl•n (sz;in
tlt·kkal nt•nt tnontlnm: .. mag~·arban") ml'g is ingott t' tun
danwntum hite. 
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Magyar Testvt'rek! (rgy szerelnNek a vészekt>t látó, a 
haldokló Szt•nt Istvánnal o d a t é r d e l t e t n i a Nagyasz
szony elé, hogy t a r t s a t o k m a g y a r b ü n b á n a t o t ... 
Itt, a Nagyasszony lábainál ... Ne várjatok, ne reménykedje
tek, hogy boldogabb holnapot kaptok, - ha nem lesztek hit
tel, lt'lt"kkel e holnap kö\"t"i ... Tartsatok magyar b ü n b á
n a t o t. kikben megingott a fundamentum. A ti életetek pe
dig, kik e l'undamentumon i-Itek, s a ti ifjú detetek, küzdel
mes hábori1skodástok, t•s a mai napon kiömlött ifjú kor
mányzói hös n'rrel együtt a ti minden csepp vt•retek. melyct 
e fundamt"ntum n•delnwben áldoztatok fel, küzdö honvi•deink, 
leg)·en 1-:SGESZTELES, h o g y i r g a lm a z z o n n ek ii nk 
a z t· r ... K y r i c E l c is o n! Li r am. i r g a lm a z z n e
k ünk!! 

ts most, budai zarAndokok, tArjAtok kl sztveteket-letke• 
teket a szentistvánl fundamentum befogadására ••• 

Délelölt tele volt még a lelketek Buda ünnepével, -
most ddután legyen tele szivetek fekete magyar gyAsszal, 
mélységes magyar bűnbánattal és lelkes magyar fogadállsal. 

J<"el a szivvel a magasba! Hallja meg az ég kiütásunkat! 
Derüljön ki a szomorú magyar föld orcája, s hallja szentlst
váni eskünket: 

:\li, budai zarándokok, esküszünk, hogy bármUy sötétté 
is lesz a magyar holnap, bármily fájdalmas éjszaka szakad ls 
rá, mi a Nagyasszony l'artfogása alatt levő, független es ke
n·sztt•ny szenllstváni birodalom hivei leszünk.,, E hitben 
L"lunk cs Hazánk jövőjeert e hitben dolgozunk. Budáról, 
iSzeni István szent Jobbjalól hazaterve, ennek hirdetől és 
AtmsioJai leszünk. lsten minket úgy segítsen! Amen!,,. 

Ha-csu-na. kínai tudos, belépett 
szalgájának kamrújúba. ak1 már na
pok óta betL·gen fekudt. A szolga osz
szehúzód va leküdt a gyekenyen, s 
mosolyogva fogadta az urat. 

- Jobban vagy már'.' - ké•rdt>ztP 
a tudós. 

- Engedd, hogy méltatlan szol
gád jobban ll'gyen, - fL·lcltc az a 
kullk együgyu mosolygasa\·al: 
Jobban Vagyok! Ö mar SL'gltett, - l'S 
rámutatott a feJe föle akasztott 
szentkepek egyikere, amelyen a Szüz
anya volt abrazolva. 

'fehát O seg1tett rajtad. 
- Most mar JObban vagyok. 

felte nyog\·L· a szolga, - de nem 
ment ám olyan konnyen. Ell"zur 
mondtam nek1, hogy a hátam ÜlJ. -
fektessen az o:da1amra. Akkor meg 
panaszolnom kellett, hogy az oldalam 
fáj, tegyen hát \'elem \'alami mast. 
1\Ia mar azutan a JÓ oidalamra fordí
tott. Nem fáJ semmi, és nem lS <·g a 
feJem alatt a \·imkos. Jol ~:s1k f<.?kuJ
nbm. Ha-c:-;u-na, • ak1nek \'agyu:ta 
megengedte, hogy bL·utazza egL'SZ 
Európat, és A:;:;~:;;tc.il meg1hlet\·e egy 
kínai Szent h:renc L'letraJzot 1rt 
épen, bosszan;;.odva hallgatta ezeket 
a nal\'ságokat. O epen nunt nagy te
kintélyt es nagy c:mbert ak•rta Szcnt 
Ferencet bemutatni a kina! ui\·a,óK
nak, mert azt h1ttc, hogy az LW>:izerü 
kinai felfogása szennt, csak a tL·kln
tély és a nagysúg el mLgbvc:iulc,ben: 
- elhatározta, hogy rL·ndrL·Ut;JsitJa, 
egyben felv;lúgosltJa 'I.Ulgapt a >IL·n
tek tlSz\e)e\l:ru), eZLT( igy SZOlt hoz
zá; 

- Fiam, rosszalom, hogy Tc• úgy 
beszélsz a szent Szuzrul, m;ntha a 
fogadott dajkád \·ultu. TuduJ-,·. Jwgy 
mllyen nagy:;ag ü'.' Gunduld c.>ak el, 
hogy mLrnel-e 1gy beszL·iru t·gy man
dannnal, ak1 nagy és crü:;, -- .szl-p 
ruhája ~s suk szulgúJa van, ak1 maga 
Is anny1 nzst L·s hust cst.Ik, an1L'Illl)'Í 

JH·ki JÓlL-slk. Cgy-e, nem·: I'c·d1g Já
tod l·nn01 a St.ent Szüz, mús o;;.nid 
fugva (mit Jol meg kc·ll l:rtened), 
sokkalta nagyobb. 

- Tudod-e, h•,gy honnan van a 
Szent Szüz nagysága? 

- Csak onnan khet, -- kk·lll' a 
szolga, - hogy a kina1 asszon:cok pa
pucsának talpa negy UJJilYl magas, 
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"A jó Szent Ferenc." 
lrta: lla-t·su-na, kínai tudós. 

a Szcnt Szüzé pedig biztosan tíz ujj
nyi 1nagas is van, az is aranyból, -
mert arany sárkúnyok ülrwk a t:.dpa 
alatt, l'S azokon jár. 

- Ember, tc tTtetlcn \'agy, 
n1:1gyarázto. a tudós. J\ nagy~~·1;..;ot 

nem a cipiitalp okozza. Itt ürömmel 

l'zdót·zr Zad ra \'t' CZ h h· án r>iist>ök 
ml"gsn·nt('li a 1nátrah&i.zi ff'rt.'llt'l"S 

trmt>lomot. 

!atom a ki·pL·id )<,.zött A'5isi Szeut 
Fl'renc kc·pet ís. Lútod "nnek nmcs 
is clpuJL', :-.ern szl:p ruhúja! csak kl'YL·s 
rizst esztk, nem is erös, és mégis igen 
nagy ember. 

Nagy embc>r? - ;;..::rdczte csalódot
tan a szolga. Én azt hittt:m ... 

- ;\lit hittel'? - vagott közbe tü
relmetle-nül a tudos. Fi~yl·lj rám jol; 
- (·n most ml'gn1agyarázorn, nlil·rt 
nagy Szent Fen·nc. 

Gondold L'l, hogy n1c•gy az ú~tJil a 
SZL•nt, a hútán l'gy ~iJúny li.ti'ÍSJ.Il.YÚ

\'aJ, a kl'zl·bl'n L·gy.-.,ll.l"Ü bt1ttal. ~\lL·gy, 
de olyan al;.úatu .... c.tn l·s \'Jg:vúz\·a. 
hogy L·lkc_·rüil n1L·g a hall~_\·ú~;tt is, 
nehugy r:ijuk tapussun . .:\lo . ...;t Sl.l'l11-

k0zt ;on \'l' ll> l' gy crnbL·r, L'S tg.v· s1-úl: 
FL·n.:nc tt..·stvl·r, nundL'llL·In!Jol kJf()gy
tc.an. ?\t: aggódj feil'h ~J :,l.l·Jll, es t·lu
n·sz a kupL·nyc·bul '~y t:.lil'rt. Itt 
!um a völgyben pred;kidt,un; L·t.t 
ajándékoztak nekem. Fug,Hid el Tv is 
ti;lem. 

Ahogy tovább mL·g:;, - m~darak 
repülnek ell:bP: Fen· ne tc·stvér, . -
c,lcscrgik: hoztál L' nL·künk is vala-

mit'! A szent ember kiforditja a ta
nsznyáját, am1ben már csak egy 
mareK nzs van, es örómmcl mondja: 
egyetek, kedvcse1m! 

- 'lávolabb az uton egy asszony 
áll, gyerekkel a karJán, és szomoru
au Kerd•: ~·erenc tesLVer, nut adjak a 
gyermekemnek'! - éhes! Szent Fe
l·enc elovesz egy narancsot, mert 
egyebe már nem volt. Itt van, -
mondJa, - add a gyermeknek, hogy 
add1g 1s játszon vele, míg megeszi. 

- De le vedd ezt a tansznyát, tán 
adnak érte valam1t, hogy magad is 
e hess. 

- Igy most már a szent mindenét 
elosztva, üres kézzel ment tovább, 
hogy annál jobban dicsérje az Istent. 
- 1-los, ha f1gyeltél, mondd meg hát, 
mílyen ember volt ~zent ~'erenc'l 

- Jó ember, - felelte örömmel a 
szolga. 

Neked, úgy látszik, csodálkozott a 
tudós, többet jelent a jó ember, mint 
a uagy ember, és ott hagyva a szol
gát, Visszament az iróasztalhoz, ame
lyet elborítottak az írások, és igy 
szolt magához: Ostoba vagyok, elfe
leJtettem, hogy néha a legkisebbtöl 
lehet legtöbbet tanulni. 

Legyozetve, félrerakta az eddigi 
írásan. Csak egy tiszta pergamentet 
hagyott maga elött, es tühegyes 
ecsettel, amrvel a hajszál árnyekát 
is meg lehet rajzolni, ezeket írta: 

Az eg kek harang, alatta apró csok
rokban Virágoznak a mandulák zöld 
fühullámokon, k1s pagodák csucsai 
ülnek a dombok között. Egy ember 
jön az uton, nem eros, nem nagy és 
nem gazdag. Ket saruját a vallára 
akasztJa, és mezítláb jar a keskeny 
ösvenyen. Vigyázva jár, hogy el ne 
tapossa a hangyákat, mert szereti 
azokat. Kitárt karokkal üdvözli a 
madarakat, mt·rt szereti öket. Egy 
asszony áll kis bambusznád elölt ját
szo gyermeke1vel, és ö odaadja az 
c·gyetlen narancsot, mi birtokában 
\'an: mert szeret1 öket. De végig su
han a szd a füszálak felett, és szól 
"JÖ ember." A madarak felszállnak a 
magasba, cs igy énekelnek: "jó em
bc·r." A gyermekek játszanak a na
l·anccsal, es messzirol így üdvözlik: 
"jó l'mbcr." 

(Ungváry Sándor) 



irta P. Bögözy Vilmos, kapucinus házfőnök. 

1182-öt írunk. Az időgép finom műszerén szá
guldva hincol a mutató: rohanunk vissza éveken, év
tizedeken és századokon. Valahol a XIII. század ele
jén állapodunk meg. 

Az CllrÓJJai kereszténységben mintha meghalt 
volna a szcrctt•tben találkozó szcnt testvériség. Anya
giasság, pénzvágy keríti hatalmába a gazdagokat. El
keseredés és gyíílölct hevíti a szegényeket, kiknek 
hátán dölyfös várurak kegyetlen ostora csattog. Oda
fenn kaca!! az i•ll't. Kiinn~···lmííen tobzódik a iókcdv. 
Lenn a völg}·ben szánandúan sír a nyomorúság. A 

Istenem l·s mindenem: 

pu~ztulás ft·kl'le angyala jár az útakon. Csontos keze 
fojtogatja az útjúba t•söket. Irgalmatlan sarka alatt 
az t•lta)Josollak n~·iiszöriignek. Sárba laposták Krisz
lus lanítúsút, a fdeharúti ~zeretl't nagy param·sát. 

Jaj, ha m·m jiin d, kit epedve '\'ár a világ. Jaj. 
ha m•m ~zületik nwg, ki mt•gszelídíti a kitiirni ké
szülií vihart. Lúngralohban az elfojtott indulatok tüze 
i•s dh·nwti az i•n•zn•dl•s kt•resztény lwltitrúl. Európa 
trónjúra pedig a pogúny fi•lhold hatalma kl•rül. 

* 
Gondvisl•li·s ,·irraszl a világ fdt•lt. 
Vmbria ,·iilg~·i·lll'n új prúf<·ta szüll'tik: kékszemíí, 

úbrímdos an·ú kit·si g~·l·t·nwk. l\ll•gi•rkt•zik Assisibe a 
kor fdl'jtlwtl'llt•n ümdora. 

f:Jett• t·supa szin. l''UJla sú•psi•g. Eg)·szeríísi•g, 
nwlv ll•hilinl'st•l. Tudomún\· mt•h· m•m \'ezl'l ti•n•dé
Sl'k · útwsztiiji·hl·, ham•m ;,;, iga~súg tiszta magasla-

taira emeli a hívő embert. Egész élete napsugár; hős
költemény. 

Mikor ifjúvá scrdül, fényes Iovagi ruhába öltö
zik. Selyem-bársony takarja testét. Sarkantyús csiz
ma feszül a lábán. Csillogó kard az oldalán. Zsebében 
tömött pénztárca - mindig. 

Francesconak hívják. Assisi aranyifjúságának ö 
a kedvence, ö a vezére. Mindenki dédelgeti, mindenki 
becézi. Édesanyja buzgó imával kiséri útjait ... Atyja 
büszkén tekint reá: nagy tcrvei vannak vele. 

Esténként összejönnek a víg cimborák: pendül 
a lant, zeng a muzsika, szól az ének. Valamennyi közt 
Ferenc a legvidámabb. A legkedvesebb. Legszebb nó
ták az ö ajkán fakadnak. Ferenc a legbőkezűbb. Két 
kézzel szórja atyja aranyait. Megteheti: bőven van 
belőle. 

A lányos mamák előtt: ö az ismeretlen jövö nagy 
ígérete. A legszebb lányok is vágyakozó sóhajokkal 
gondolnak reá. Csillogó szemekkel néznek utána. 

A baráti találkozók sokszor az éjszakába nyúl· 
nak. Akkor aztán felkerekedik a társaság, és kart
karbanfonva, fennen zengő dallal, vidám nőtaszóval 
járják a kanyargó, macskaköves utcák sorát. Itt-ott 
megállnak egy emeleti ablak alatt: megpendül a lant, 
elhalkul az ének. Fenn az ablakban nem gyúl ki a 
lámpa, nem lobban gyertyaláng, de egy pillanatra 
meglibben a hófehér csipkefüggöny. A dalos ifjúság 
pedig boldogan integet Jcntröl búcsút - és kíván jó 
éjtszakát ... 

• 
Dc a hangulat soha nem fajul tivornyává. Nem 

válhat közönségessé. Mcrt a jóbarátok fiatal vezére 
ezt nem engedte, soha nem tíírtc meg. Gyermeki szí
vébc jó édesan:yja egy nagy emberi kötelességet csö
pögtetett bele: lég:y tiszta erkölcsíí és jó - mindha
lálig. 

Ennek a mindig mosol)·gó vidám ifjúnak lelkét a 
,·ilág nem tudta Istentül l'lszakítani. i\'linden ünnepen 
ott van a templomban. Ö ministrál a főoltár előtt a 
vasárnapi szcntmisén. És nagyon, kivételesen szereti 
a szegényeket. Alamizsnáért fdéje n:yújtott kéz soha 
üresen nem maradhat ... 

Észrevétleniil sokszor elvonul madárdalos sűrű 
erdők mélyi•re, csendes, kicsi kápolnák magán:yába. 
Itt, ahol nem látja senki más, csak az Úr, - Ferenc 
térdrehulL Hittel, bizalommal imádkozik: 

Uram, kiiziild velem akaratodat. 
Egyszer aztán, - Szcnt Damián kis templomá

nak homályos zugában a keresztről elhangzik feléje 
az ég üzenete: 

- Ferenc, mcnj i•s építsd fel újra az én házamat! 
Elhangzott az Úr sza\·a. Tiibbé hiába várnak rá 

a \'ig dmborák. Elvonul a ,·ilág zaj:ibúl: csendbe, ma
gán~·ba, erdők síírííjébl•, szikláknak mél~·ére. Gondol-
1-.ul.lli hh•n ~úmdd,ain. Fdki·sziilni új .:·letére. 

Amikor előjön, ajakán múr nem zt•ng a hősi dal. 
Elni·mult a szcn•lmes i•nt•k. Búcsút mond végleg 
a fiildi dicsöst-g szines, csalúka ábrándjainak. Eldob 
magától mindt•n gazdagságot, minden hiúságo!. Olyan 
útra lép, mel~·l't ll•mosolyogtak és megvetettek eddig 
az l'mberek. Ü a vilúg lt•gboldogabb szegénye lett ... 

Csillogó kardját lecsatolta. Ragyogó csizmáját Je
n·tl'ltc. Pcngii sarkantyújút többé nem \'isclte. Lo
\'agi selyt•m-búrson~· iiltiinye helyett kopott csuhába 
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iiltözik. Durva köt~llel iivezi dl'l't•kát. Mt•zíthib indul 
neki t•sodálatos új deti•m•k. 

• 
Akik látják. bolondnak ki[tltják. Sárral dobáljá~. 

Kötdi·ni•l fognt ráncigálják. Ö a v~rtanúk türelme
n·l visdi mindezt. Sőt ön·endezik, hogy szenn•dhet 
Krisztus(•rt, ki (•rtiink annyit szt•n\·edett ... 

Édt•san~'ja bízik, atyja családja szi•gyend látja 
bt•nm•. ('g~· tiir n•ú, mintha vipt••·a csípte \'Oina meg. 
Dühiis tigriski•nt ugrik neki. Össze-vissza n•l'i, majd 
siit.:·t oduba liiki. oda zárja. \'.:•gre is, hog~· nem bol
dogul vdc. kitagadja. ·Fl•rcnc visszaadja a kőszívíí 
atyának utolsó ruhadarabjúL 1\.iinnybdúhadt szt•nwk
kcl bár. dc boldogan kiált fd: 

- Most múr. hog~· nim·s atyám. nyugodtan 
imádkozhatom: .. l\liat~·únk, ki vag~· a mt•nnyl•kbcn ... " 

Assisi ősz püspiikt• nwgl-rti, megcsudúlja őt. A 
nag~· >oka>ág előtt palástjával takarja t•l. Tonzurát ~s 
t•ngt•di·l~·t ad neki, hog~· hirdctht•ssc szahadon az 
t•\·angi·liumot. 

• 
É> nwgszólal a kor (•s a mi·g t•lkiivl'tkt•zii száza

dok nag~· prúf~tája. Hangja úg~· l'st•ng, mint .:•ghc
nvúló ha\·asok kristáhtis~ta \'i·tt~·nck cscndt•s ~·sobn
g~sa. l\lint az cln•szcÚ paradit·snm iiriiksz~p himnu
sza. Pax ct Bonum! Tt•sl\'t'rck: h.:•kt•ss~g i•s júság lt•
g~·t·n n•ll'tt•k. :Si·zzctek hútran. musol~·gú szemmd a 
,·ilúgba. Bízzatok az Crhan. ki t•ste lt•n.nlgtatja (•s 
hajnalhan fch-irrasztja a holnapi napot. t'zzi•tck ki 
szívl'tt•kbiil a siiti·tsi•g fdhőit. Szúrjatok ki onnan 
nlindcn bíint. mindt•n gonosz indulatot. X,\'issútok ki 
ldkl'll'k ablakút. llallgassútok nwg i•s kiin•ssi•tt•k az 
Cr szaniL Akkor lclkt•ll•klwn. szín•tckht•n újra i•lni 
fng a júsúg. i·lni fog a hi•kt· ... Pax l't Bonum! 

Az t•mht•n•k nwgilletiidn·. t·sndúlkoz,·a hallgat
ják. Ilyen cg~·szeríit•n - i·s m.:·gis fiinsi•gt•scn -- m•
künk mi•g st•nki m·m lwszi·lt. Csak ,·alamiknr. r(·
gt•n ... a :\ll•stt•r. :\lindl•n súo, mindcn intelem szi\·
ből fakad. szídu·z talál. Anll'rn· júr. amt•rre JJrt•dikál: 
nll'gváltozik az t•mht•n•k i·lctc. nll'gváltozik a fiild 
színc. R~gen harag,·ío dlcnfl'lt•k kiinn~·t·s szt•mmt•l 
n~·újtanak eg~·másnak bi•kl'jnhhot. Engt•sztt•llll'tctlt•n 
g~·íilőlkiidiik szívbiil nll'ghnt·sátanak. (;onosztt•\·iik. 
mcgriigzött hiiniisiik szt'nll'ihiil a hiinhánat kiinn\'ei 
fakadnak. . 

.lit 

,.lstcnt•m i·s :\lindt•nt•m" t•z a jt•lsza\'a. Tt•st\'t'l'l' 

~ .' 
~ 
.... li"~ 

lesz neki a fű, fa, zöldelő bokor, illatozó, szép gyöngy
virág. Szavára i•gigzcngő dalba csapnak a ma~arak. 
A ragadozó farkas pedig szelíden sétál rcmcgo, c~o
dálkozó bárán:ykák között. Alázatosan odaborul l• c
n•nc lábaihoz és értelmes szemekkel figyel szavaira. 

Krisztus Urunk pedig, az ő forrón szerelett Mcs
terc, hű követőjét és kedvelt fiát, l'ercncct, Alvcrn:' 
hcgy~n öt szcnt sebének vérző rózsáival Hintette ks. 
Így lesz ő az első stigmatizált f~rfi-szcnt. 

• 
Előkelő lovagok, gazdag és hatalmas urak, elké

nyeztetett grófkisasszonyok követik őt. Vagyonukat 
kiosztják a szegények között ~s ezrével szegődnek az 
c\'angélium hirdctőj~nck, megvalósítójának nyomába. 
A sziklákat remctclakok népesítik. l{olostorok százai 
nőnl·k ki a földből. Ferenc atya nagy gondolatainak 
hirdetésében versenyrekelnek az osztályok, a nemze
lek. Hidak épülnek a gazdagokat és szegényeket el
választó szakadékok fölött. Az úr, az úrnő leszáll a 
magasból ~s testvéri szcrctcttcl emeli fel a porbahull 
szcgi•nyt. l\lcrt tcst\'érck lettek megint az emberek: 

* 
l'ax ct Bonum! 
Assisi szcntjénck hiisi·gcs g:ycnnckci: a minori

ták, ferencesek ~s kapucinusok háromezer kolostorú
ban m•gyvcnczcr szcrzctt•s szeric a világban könyő
riig ezl-rt: b~kc i•s jóság legyen az emberekben min
dcnütt a földön. Az t•ngcdclmt•ss~g, szegénység és 
tisztasúg hármas fogadalmávalmagasra tartják, lobog
tatjúk Szcnt Ft•n•nc zászlaját. Örzik atyjuk öröksé
gi·t. mcgvalúsítani törckcdnt•k vi·grcndell't~t. A na
pok naJJpalán ~s az ~jek ~jlszakáin imádkoznak, cn
gt•sztdnck és küzdenck lsten országá~rt. Mint tette 
ezt hi·t évszázad eliitt alapító at:vjuk Itália k~k egc 
alatt. 

l\li, mag~·ar fiai szt•nt At~·únknak, é\'Századok úta 
tdjt•sítjük törti•m•lmi hivatásunkat. Hirdetjük ma
g~·ar sZÍH't•l. mag~·ar li•ll·kkt•l a Pax et Bonum crcji•t. 
Hirdt•tjiik, \·alljuk i·s szilúrdan hisszük, hog~· új ma
g~·ar t•zn•di·v nag~·súga i•s boldogsága várakozik 
n•ímk: ha mag~·ar t•lszúntsúggal imádkozni, dolgoz
ni (·s kiizdt•ni tudunk. lia mag,\':11' ht•t·siilcttt•l állunk 
a \'Ítrlún. lia júság szii,·i út gondolatainkat, szavain
kal, tctlcinkl't. A júsúgnak jutalma holdog bi•kc ll•sz 
iddenn fiildi szi•p hazünkhan i•s odafenn az örök ha
ában ... 

l 

,. 
' ~ 

:\látraházán szép erdei tcm))lomot cmt·ltck a g~ iinJ.o us1 barátok lla~)·aruk :\ag~·a!'I~Zon~·ának tiszh·h·ti·n·. lh•szlch·k a 
l'l'lszenteh·•i blertartásbfil. 
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A PO~TVA 
P. S<·hrotty Pál, O. F. M. 

A mag~·ar nC'mz('t szl"llrmtiirti-neti•ben világítútornyot Í'pÍ· 
l~tt a m. kir. kormány I~A"újabban HOO 942. sz. M. F., ren
d .. l<>h'vel. am<>lly<>l okos. dr k<>mi-ny irányítú ki-zz<>l belenyuJ 
az il. n ... irodalom" dzsungt'l,j(•b(', hogy a rossz ponyva által 
okozott sz<>ll<>mi ví•rfPrtözi-st. siitH IH<>kgyilkolást. I<>A"SZ<>bb 
í•s l<>gtarlúsabb i•rti•krinkkel valí> lelkiism<>retlen kufárkodást, 
("f()s fogással ffi("C"fo,itsa i•s új, tiszta útat mutasson a nemzet 
szahad .iiivö,j(" ff'li•. •:nn('k a mindC'n trkintetben "grszsi-gl's 
rrndelrtnek magasabb szrmsziighöl való hír<ilata nC"m tartozik 
a 1\fao:~·ar Rarát frladatkiirí•br. <>ll<>nh<>n szi>t ki•riink minden
hol ott i•s akkor. amikor vf'zrtií korrnányfi-rriaink rli>rkrz{'tt
nt"k Játják az idiit, hog~· rri•h'l"S f(;rfikr-zzrl visszavf'zesst·k rzt 
a N'l"mzrtl't arra a1. rrkiilc-si alapra S7:('JI{'mti)rti•netileg is. 
;~m<>lv rl!'vrtlrn idöállú lalpkiivr a n(•prk (•s n<>mz<>trk f<>nn
oíllásának! 

,.1\f<>rt a !\lal!'yar Rarát í·lni kiv:ín Nrmz<>tiink nyelv<'brn. 
sza\•áhan. tanításáhan is. ho~y soha ml"g nr fog~·atko7.zt•k 
hf'nnf' Istf'n s7.íntis7.ta iL""azsága. amf'h' a ni-pf'k i·s országok 
lf'diinthf'tf'tlf~n alapja ... " 

F.7i•rt h:.íl:isan c-Ji..;Jnf'riiik 'Sf"m7.("tiink V("Zt;rfi•rfiainak 
hiih·s inti•'ll(f'di·si-f i•"' l.:i•szsi•C"f''i. li•lf'kkrl krzrt D;\'U.itunk nr
kik a mag~·ar ní·plf'lki"'ii·~:: t~mf'1i·si•n('k J!Viin;\·örií munká.iáhan. 
Tf"~~tsziik r7.t ahhan a ff"r("fl("f'S df•riíláfó hitht:"n. hogy íe-y sikr
riil m;1 id a ma e-~· ar ni·nf"t a .. rns~~tz pon~·va" átkos kiivf'tk,.z
mi·ny,.itöl mf'gszabadítani i•s a ... ;ó ponyva" áldásaival gazda
tdtani. 

:\ knrnl:Ín~·rf'nClf'lt•t .if'l••ntiisi-~::r akkPr fiinik ki valóh!1 11 • 

•-.a. f'lfne-adh1k ann:1k a szf'IJf'mf's mr~::á11apításnak igazsá~át. 
hog~· korunk szimholuma a pon~·va. 

\':tlúhan. szimboluma az :ítlal!"f'lnhf'rnrk. a tömf'I!"SZf'rÜ
si·gnrk. az álf'!ii7.mi•nvhf'n csahielott rmhrr mC'nrkiilfs{•nrk. 
am(")~· korunknak ,i("ll("l!'7.f't("S von~ísa. 

n(" ,j("}kÍ•Jl(" a korÍ'l)(•SPf"k i'l.. :liD(')\' S7.infí•n a tiimrgSZf'
rÍÍs(•J~ht•n i•li ki mat:"oít í•s J"1intli~ siil~·('(lóhb ir:in~·zatot mutat. 

Xf'vi•t a vásári tumy,·átúl kapta: g~·(ak{·n~·rn va e-v pon~·
ván kiff'rf'gf't\'r :írulták (s:ítraikat is pony\•:íval födti-k!l a 
nortt•k:.ikat (as a kiin~·,·n~·omfafoís álfahínossáváloisa {•s a kiinv
''f'k nlf·sohholhísa ut:.ín kiin\'Yf'k. fiizrtf'k is k("riiltrk a vás:\
ros hbdi•.iáha. sátroíha. ~~·{•ki·n~·l·rr: a non~·,·:íra. ~liután a ní•n 
!->7rll("mi s'liik"iÍ'i!h•tf'iréH n•ndf'o.;f'n a \'ásárokban gondoskodott. 
ott S7("rrztf' hr oh·asmoín~·ait is. 

1~:v krriiltf"k oda :1 '""''l. s7:l·tadlu~li s7í•phisti•ric.ik. nrúz:ti 
rlhf's7.í·t••sf"k. :\rl!iru~~t kir:íh·fi, ,.nltf'r i•"i Grizf'ldis fiirfi•r,..ff". 
Salamon í•s ::\Jarkalf histitri<í.ia. K:id:ir \'iti·z. a ll~írmas istitria 
,·,s ('g~·i·h ('Sttfnnd;.írns han!!ÍI. dnrv:1hhruíl rlnrvábh {•h·f'k("t tar-
1:1lma7fÍ fii7f'ff'k. nant:irnk. t'!-iÍziúk. o.ilmnskön~·v,..k. dalfiizeh•k, 
.. istúrhik", ki•söbh hf'tyártiirti•n<'tf'k. stb. 

:\la.id oksú. foh·tat:isns rí·mr .. ~i·n~·snrnzatok nt~vtPieniil. 
,·ae:~· g\'anllsnt•\'ÍÍ ~'l,.rzölc:téil a. szl'llrmi átla~:on mrssz(" alul 
otllú .. ulva"úkii7.iit1si•c-" szoínüra. 

•:z volt a rí·e:i pnn~·\'a. 

J·:rkitlt-si hatása a Jlép,i·h•llrt' mindf'n ff'kintf'th .. n káros 
\'nit rn~ír :.íltaloínos l'lt("rj("(tfst'•e-iikni•l fog\'a is. 

,.\ folrsadalom \'f'tl.'ff"l!'''··ni!>iÍ'I!f'hwk lf'~ki\':ílúhbiai rf"mf'~ii 
li·lt•kkf'l l!oncfnltak a ní·•wk lr!!natt~·obh i·rtí·kf'in<"k szilrnyíí 
ron1hnl;.isaira. i·"'i mindf'nf mf'ttidsi·rl'ltf'k f' !>ilf'nn\'Úra(]atnak 
tll('l!ll<'lllt'siti·si·rr s ll('m «.'1)1)('11 ('rrdmi·n~·t .. t .. niil. lg~· :\ran~· 
.Jánn!<i maea a szahadsoil::hart· h1••.it.•ht•n nf'm rt'sft•lt(" a pon~·
' án tPrit·szh•ni a ni•I•!H'k s7o.ínf kiiltt·mi·n~·f'it. his7l'n ii is ott 
tal;.ílta Jlns\·ai St•l\'mt•s Pl'tt•r .. Tnhliioít". amt•h· öt sa.ioít Tnl
(hj;ínak m('~ír;ísoí~a itlSJ)irálta. Ki·sühh az ö Tnldyhít is ki
adtoik fUJil\"\'ai hi..,tiJri.ik alakj~íhan .nksú rtizf'thf'n. ki•prkkl'l. 

.\ mai rmn~·,·a a tud;.is ni·r•sz••ríisí•Ri•vt>l. a fi·lmíÍ\'("Itsi•g 
h•r.h•di•si•\'t>l. a. fPiiilt•h•s ismt>rt•ts7.("1'zi•~spl kt•zdiidtltt. 

.\nwrik~íhúl imporLilt;.ik t•zt a fa ita .. J)nn~·\'oít", amt·b· 
f(j)t•(! a tanulúifjÚ"'iöÍI,! k4ir(•hiiJ S.,t•()t(' .. ;,íJdozatait". nt• O)\'astoík 
rn;i ... ok i"'i. fí·lmiin•lt f•tnht•rt•k. hnlti í·s \'arrúlf';Ín~·ok. tipllmam
/l'llt•k i·"'i .. t'l.!\'dl ki"'i;l"'"...,Oil\'nk". 1.\ 11\'0.Ír fnham;ín ('g~· niJ(!
roídmt·~n·i kü.,..,,·.1! haHr;in lih:íit (irzii kislt•oín~· kt'ú·ht·n Uttam 
a Jú•m••t:t ik ú fHlh::íraink ki;n··lwn rnp1mnt t•ltf'r.it•dt .. nh• Rt•t
tt·h:r;.ífin" t'. l'ul~·tat;iso"'i anwrikai ri·mn•gi·n~·t). 

J·:'lt'k a \'illanW"'iOil fm:~·asztnttak t•l t·e~·-('e~· Jmn~·,·an•
~.:.i·n,·t twJ,·;ílmod\'a mat!nkat a titkárníjhiiJ lt>tt prtrolf'um
kiroihní• fpn~··· ... "''~''rt'Jti·tw. ('..,ak lu~~- falták Imnlpoís lt•lwtü
"'i(·~t·it a kHnn.n1 .,t•nwlkt•dt•srll'k" a túr~adalmi i·s \':.lf:"~·oni la.i
tnrjoín. i·s hiznn\'oira nw~: is .ioit"'izották az irueLihan .. :\li"'i"'i 
(iuus(•" t•lhii\·f;W .ft•llhH'st··t. ,·aa.:~· fahi\'Í·gi•n. lihoiik mrllo:ott. a 
.. Ut•ttt·l~r:ifin" J:ll~ztu..,ait i•"'i t•cvi·h \'ist·lt dnl~ait . 

. \ n,·,k nw!{ a pad alatt kiilüniist•n szoirntanúra kiizbt•n. 
S•·ht•rlnt·k Jlulmt·~ í•s a titnkzatus kí•mhálúzat históriáin 
.. l·piiltPk". . ll'f:' 

A vonatban az utasok féllábon állva majszolták a fél
pengös regi•nyesemeg<'ket. Sétatéren, Dunaparton, Szent Mar
gitszigeten gyerekkoesi mellett nagymamák, mamák és "kis
mamák". dadákkal vegyest élvezték "Simpleton Daisy sze
r<>nes(•j<'t" ... (Közben a gondolataiban elmerült tudóst gyer
mekkoesival szeliden oldalba bökték és Sanyika a szájába 
Htle a cipőjét). 

l\lajd a bankf(•rfiú, a .. vrzi·r" is. az ,.intullectuel" is a 
sárga fiizetkékkel, a .. kis piszkos pirossal". a .. Blaue Hefte"
vel iidült fel nagyszabású vállalkozásai és világotremegelő 
munk:ii kiizepette. Prrsze. hogy .. divattá" lett, sót hozzátar
tozott a bon tonhon - a ponyva is! 

Aranyi. vagy Kem<'nyt. vagy a többi klasszikust olvasni? 
Rí•gimúdi, kötelezö-olvasmányszerü. iskola-ízü dolog! De sár
ga. piros. ki'k fiizetrt. f(olpengös müvet a ,.Nagy ismeretlen
lől a nreyrdik hatványon: X."' - ez már modern. gátlásnél
kiili .. 2'esztus" lett. 

A kár. amit ez az irodalom okozott. fel sem mérhetö, és 
mrrt nag~·on felburjánzott, mint a gaz. ki sem mutatható. 

l\lag~·arországri>l nrm állnak rendelkez<'sünkre közelebbi 
adatok. de a l<>glöbbet olvasó n<'p. a német n<'p kultúrkörében 
a .. nagy Hszlolfatás" előtt löO - százötven - Sehund und 
S<·hmutz kiadúvállalatot számláltak. amely sok százmilliót 
számláló kiadványával megmi-telyezll' a német nép velejét
lelk<'t. 

Srm is akarjuk itt szóvá tenni. - mert messze vezetne. 
··- a nagy rrkiilrsi bukásokat, am<>lyek egy-egy detektívre
~:<'ny ha tására kiiv<>tkezll'k hl' lbiincselekmények). Az ifjú
ságra gyakoroH v<'gzetl's halásuk szint<'n külön fejezetet al
kothatna. (lskolnkeriil<'s. ifjúsági brtörö bandák, szökések. el
ziilli's. stb.). 

Az i-szr<'v<'tlen. nem ih·<>n súlyos következményekkl'l 
járú. dr általános hatás i'rdl'kel minkl't különösebben; a pe
dagó.l(iai. a li'lektani hatásokra akarunk itt rámutatni. 

l. A ros-. ponn·a feliiletessi-grl' szoktat. Sem a cimet. 
srm az író D<'Vi-t nl'm jf'JtYzik meJt, Futó hatás az e2'<"sz. Jeg
alább is annak látszik. d<> megmarad belöle a léll'k ide-oda 
('Sapongása. 

2. F.ltiimr~f'!iiíti a lt'lket ~s tompá\'á (pszi a finom árnya
latok Ps mi•ly{'hb Prtí•k('k irán~·áhan. 

3. :\lmíí\'<'ltsi-~rt trrjeszt. egy kis mázat mindenböt. sem
mit sf'm alaposan í•s mfe-is hozzásziJI:ist mind{'Dh('z. Ex omni
hu!ii aliquicl. rx tnto nihil mhu1f'nhöl valamit. az f"~Í'szböl 
S('mmit -- a ri>gi('k szrrint. 

~- Unnt.ia a n~·<>ln'rzlokrt. A sok pongyola. hánya-veti 
fordítás. a mae:v:trtalansá~: \'alós<i,:a~al mpgméteh·ezi a ma
e~·ar n~·rlvet i•s br!i:7.Í'drt. ami vi5~zont idÖ\'el a világos gondo
lathizi•s lo~ikus mrn .. tt-t f'lkiidiisíti. 

Orvosság {'llrnr? 
,.\ nag-~· kultúr;.\l!amok szigoril tür\·t•n~·ekkel védf'keznek r 

1nodt•rn. ;t J)('stisni•l í•s kiiitt•ses tifusznál is veszrdelmPsebb 
tni·t .. t~· l'lh·n Jsm("rl'tt's a ném{'t biintetö törvi-n~·könyvnf'k 
hires IP.-1. t··s foh·f. par.t~rafusa. valamint a S\·ájc általános 
Jj9. J)ara~rafusa i·s kartonális kiiliinintfzk{'désf'. 

.\ m. kir. :'lliniszlt'rium HOO 942. :'11. F.. sz. r<•ndelet<'vrl 
Hato.ink is az "mlítf'tt országok nag~· hordrrPjÜ erkölcsi esf'
h·kl'lldrihrz csatlakozott. 

()(' ne katu·sol.iuk ki a rossz pon~·va {']h•n való kiizd('l
miinkbiil. i•s a jú pon~·va {'lfl'r.irsztí•st'i·rt \·aló minden fára
dnzásunkhúl Szi·c·h('n~·ink biilcs mf'e-állapítását: .. Sagy kin<"s 
a kimiín•lt t•mllf'rfó~" Trrj('sztf'ni kell az igazi müvt>ltsi-~trt: 
a lt·~sziikM'Rt'st•bb isml'f(•tf'k<'t népsz{'rÜsít .. ni: ismf.'rje min
dt·nki a maga hi\·at:i"'iának. fo~lalkozásának el.iárásait. kiitf'
J .. ssi·~t·it: \"allását. hazá,ja tiirh~nf'ti•t. földrajz~it. a \'ilág tör
ti·nl'tl't, fiihlr:d7.át. l.!azdasági t~lt'ti·t. sth. 

Tt•rjp~sziik a .iú. oksú és t-rtt'·kf's t:J.rtalmú kön~·\'rket. 
l.rg~·iink fáradhatatlan apostolai a ... Jú PO:'Ió'\'\'AXAK!!" 
\'annak már kitíínii .. n ntegirl .. .ici pon~·\'a-fiizt'tsorozata-

ink". anwi~Tiibf'n a sz .. rzök a·1 an~·ag C'i·batos megvc.ilasztás
han. iie~·f's mt·~szerkf'szh~sh .. n. kiinn~·t~d !>!tílusban rá,·iJágíta
nak a h·~t~i~ahh érh•lf'mbt'n \'t•tt i•h•tnl'k ("Zer színben ra
c~·ugú. J .. bilhu·s('J()("n í•rdf'lt:t's füld- t•s ni•prajzi. vallási í•s 
hultúralis mnmt•ntumukhan s.,f'rfülütt .~.:azdag napi tiirténi·
~•·rP. 

Itt \·annak a .. Ft•rt.•IH't'S :\li~s1.iók" fiiz<'t("i. ameh· .. k immár 
1:10.0011 pddányban hirdrtik sZ<'h•s <' bazában mind<>nkinrk. 
hn.~.:~· a mag~·ar ni'JJ í•rdeklödt's(" szí\'ese-n hrfogadja a ... iú 
pon~·,·;.it" is . .:\ Szf'nt lsh·án Társulat .. ~t;JliC's füzPt<'i'' is idf' 
tartoznak. Infnnnádüink s7.("rint \'32~· ;o.ooo példán~·ban fo
ro~nak kiizkt~Z('Il. Azonban IH' ft•t .. d.jiik azt a szép szót: ,.:\lit 
haszn~ílna az ("lllbrrnt'k, ha ismerni• a tiirti>ní'lem összes ki
rályait. d .. llf'm ismt•rni' a mindf'nsi·~ lrrát és Kiráb·át", aki
l·rt fáradozni <'Z<'n a tl·r~n is diadal •'s di~söseg! 
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Beszédes képek 

VárJ! 
Dlék koromban egy szünldömet ke

resztanyámnál töltöttem. A férje igen 
elfoglalt ember \'Olt: on·os. Egy délutún 
kivételesen korán végzett a betegeiveL 
Gyorsan ünneplőbe öltöztünk, azzal a 
szándékkal, hogy \'égre mindannyian 
együtt megyünk látogatóba. Akkor 
azonban megint jött egy beteg. A nagy
bátyám bement a rendelöbe. Mi meg 
leültünk a kertben és vártunk, \'úrtunl<. 
vártunk ... Félóra mulva azt mondja a 
keresztanyám: 

- Ha nem szeretsz várakozni. ne 
menj orvoshoz férjhez! Mert ez nálun!< 
mindíg így ,·an. 

Nevettünk, - és to,·ább vúrtunk. 
Rég elfelejtettem ezt az esetet. A 

multkor egy öreg halász. hog~· hogy 
nem, eszembe juttatta. Folyóparton üli 
csendben, mint a megtesle>lill nyuga
lom. Olt horgászott, és. . . nirt. 

Akkor arra gondoltam. hog~· nem 
mindlg rossz a \'árakozás. és hogy tu
lajdonkép egész életünkben mindig \'á
runk \'alamire. 

A gyerek \"árja d knrúc:-;onyt. az első 
iskolaévet, a yásár napját. ö7. utazást. 
A fiatalok állásra. jegyesük1·e. c>l<ü\·öre 
várnak. A házasok meg i·letük g~·ümöl
csére: a gyermekre. S mikor a kicsi 
megérkezik, ö is belép a \·úrakozók so
rába. 

Az egész élet csupa ,·:irakozús. 
A lelki élet is. 

Mirr. \'árj? 
Vannak silány, szürke vúrakozúsok. 
Akad olyan ember, aki jó kárt~·ajú

rásért izgul. S egy lapra teszi fel egéQ 
vagyonát. Más meg sorsjE'gye >zeren· 
cséjére vár. 

Egy fiatal!'mbernek - saj{lt beval
lása szcrint - minden ,·ágya a nag~ 
fizetés. Dolgozik. törtet. fiatalsága min
den erejét. Jenciületét arra áldozza. hogy 
egyszer sok-sok pénze legyen. ts ak
kor nagy lábon fog élni: pezsgő. sz ín
ház, tánc járja majd. 

Mondjuk eléri \"ág~·a beteljesiilését 
!s azután? Belecsömörlik. Azután? 
Megöregszik. Jönnek a betegségek. 
szenvedés, jaj, baj. Mit adott nt'ki az 
a várva várt könnyü élet? !rdemes 
volt várakozni rá? 

Toscanlnl, a nagy olasz karmester 
Bécsben hangversenyezett. A zeneked
vellik törték magukat utána. A hang
verseny elötti hetekben utrahMszn~·i 
tömeg várakozolt a jegyváltásnáL Az 
okosabhja zsámol~·!. sakkot \"itt .. Júték .. 
kal ütötte el azt a ni·hún~· órát. mig 
meg kapta jeg~·ét Toscanini han!!\'!'r
senyére. Megérte nekik a fárndtságot: 
ritka m(ívészi élmén~·b~n volt részük. 

Nem mlndlg rossz hát a \'árakozfl>. 
Az a kérdés, mire várunk. 

A kis Szúz Anya egé>z i·leti·ben .Jé
zusra vért. 

Só\·árgott, Imádkozott a M!'g,·últó el
iöveteléért. Ten·ezl!elett: ha ö " 1\frl!
váltó anyjának <·selédkéje khetnc! Vú
rakozott. S jött Gilbor an~ynl. 

Azután várta Jézuskáj:lt. Szh·e eg{•sz 
szereleiével készült fogadására. Szíirke 
szamllrkáján kocogott Betleh<'m f<'lé. 
Jegyese, József. irán~·ította az flllntot. A 
kis Szúz meg elmerült a \"árakozásban. 
Körülötte talán a villlg is elsülyedhe
tett volna. 

Eltelt 30 év .. Jézus tanítani kezdett. 
A Boldogségos, egy anya szeretetévei 

134 

lrta: Dr Monoatory Elekné 

vérta, hogy Fiát megértsék, körülra
jongják. 

Az Odvözítö járta a városokat. A 
Szüz egyedül maradt, - és várt. Vár
ta, ho~y mikor tér vissza Jézus Názá
ret be. S ha meghallotta közeledését, bl
zom·ára hirtelen fözött valami jót szá
mára. Azután elébe szaladt a \'ároska 
határáig. 

Igy pergett le újabb 3 év. S Szüz 
An~·a a Kálvária lábánál újra csak 
\'árt. Fájdalmas találkozás volt. De várt, 
mert Fia közeledett 

Jézust eltemeltÉ-k. Szüz Anya cs<'nd
ben. hallgatagon akkor is várt. Várta a 
sirbúl kilépö Eletet, 

Aztán Jézus fölment az Atyához. 
Szüz Anya Itt maradt, ... és várt. Na
ponként várta Jézust a ken~·ér szinc 
alatt. Miröl beszélhetett Vele olyankor? 
Bizonyára a mennyröl, az igazi. na~y 
találkozásról. Erre \'árt a Szent Szuz 
leginkább: mikor mehet már föl Fia 
után. 

Várt. Kivárta Jézust. és megkapta az 
ég koronájA!. (Aug. 15.) 

Mlért v:ir.i? 
Ismerek egv kis fiút. Robinak hiv

j:lk. "F:desapja· egyszer elhatározta. hogy 
szahad idej(ohen eszterg~ilyozni fog. A 
szomszéd faluban vett esztergapadot. 
Kocsit küldött érte. 

Robi h;.!lott az es7.tergáról. Lúzba 
jött. Mi lehet az? Vagy inkább ki? 
Biztosan egy kislány. Hiszen olyan >zt•p 
ne\·e van. Talán egy kis unokal<'>l \'i•r. 
Milyen jó, hogy jön! Lesz játszótúrsa. 

K<·sö e>le kanvaradott haza a kocsi az 
t!~zlt·1 gÚ\ u. l. Ru Lit 11t.·1n h:hL'lt.:lt adtlig 
lefektetni. Ki>zaladt az ud\·arra. Kimr
ri.>>Ztette a szemé!. s akkor ... leemrl
tek a kocsiról egy ormótlan fa~Jkot
mányt. 

Robi szótlanul befordult a házba. 
ágyba bújt, és csendben zokogott. 

Nem jött meg. akit olyan nagyon 
\'árt. 

A várako?.ás akkor szép, ha vágyunk 
beteljesülését remélhetjük. 

Várakozhat-e egy kicsi, tehetetlen lé
lek a mennyországi boldogságra? 

Minél kisebb, annál inkább. 
Az anya legapróbb gyermekével fog

lalkozik legtöbbet. A kertész leggyön
gébb virágját babusgatja leginkúbb. ts 
Jézus? 

Azt mondja Róla Kis Teréz: 
Ha valaki gyöngébb és kisebb volna. 

mint én, Jézus bizonyúra mt•g hallatla
nabb kegyelmekkel ruházná fel. Csupán 
azt várja, hogy teljes bizalommal for
duljunk F!'lé. 

Kis maclaram, magad s:círnyán ha 
[nrm r<"pcshet.•:. 

rárj csak tiirelmesen d1i:whh erödre, 
{i'CS:lC'[/ 1 

(Angelus Silcsiu;;, ford. P. Szedi\ Dénes) 
A l<'lek dús ereje: .Jé•zus. Legjobban 

számíthatnak ni a gyermC'ldelkek. 
Vúrj lelkem! Epp a:ért fog segiteni 

Jé=u:~. mert fi!JÖ11fJ(' a s:árnuad. Minél 
kisebb ,·agy. annill nagyobb hittel \'Úr
halsz. 

- Hogyan rC'mt:·lhctC'm. - mondja 
ug~·nm·sak Kis Teri·z. - nagy, képle
Jen yftgynim hP!PljP~lilL·sl•t? Szent. nagy 
szC'nt nlutrnk h·nni! Dc .JL•zus nem tá
mas.ztotta \'olna P \"~í.g~·nt r-.zíYcmben, ha 
nem akarná bctcljC':--ÍtC'ni. 

Pedi.<! akarja. Hog~·nc nkm·ná. Nem
c>ak Kis Teréozn~l. Valamenn~·ilinknél. 
A•·ra \'Úr- mondhatjuk - i\riiktól fog
\'a, hogy meg>Zcnleljen brnnlinket. l 

I.ejiitt kiizí'nk. Tanitani krzdet t. - és 
yúrta Pé·tert . .J:'mo>t. > a tiihhi hel\•<'n
ketti\1. Leült .Júlmb klitja mellé, s \'Íll'

ta a szamariai as.~zon;d. mC'g azokat, 
akik klekben (•s i!!az;.úgban fogják 
imúdni az Atyút. Elineluli a krresztúton, 
,·án·a Simont. Veronikút. a jobb latort. 
. .. mindnnnyiunkat. Hi~z. esak azért 
adta i•Jeli•t, hogy mi hozzáférhe>>ünk. 

Elki•pzelhetjiik-e. hog~· Ji·zus ne se
git<"ne bennlinket minden hatalmával és 
erejt'vel ahhoz, amit maga is olyan na-
gyon \'ár. • 

Kis madaram, manarl s:cÍr111UÍ-n ha 
(llf'nt TC'JH'ShC'fs=, 

t•árj csak tiirclmc:wn d1ísahh cröclre, 
t•·r.<:trn' 

Vúrj. épp azí·rl. mert lde>i. !<'hetetlen 
\'ag~·! 

Várj. r>nk \':Írj itús erödr<'. Jézusod· 
ra. az {·~i lwtC'ljesüll·~re, - \'C~ztcg! 

S7.ENTALD07.AS. 

Fehér oltáron. Fritllnl-ármJOn 
elfeled!'!' 1·árs:. fei1i>r Kiriíl!,om! 
Feléd-repl'S!'l' !'Ír/(ld s:h·em: 
mint 1\fríriríd iirii!t .•:ent e.•ten. 
- ,.Ez t~ér~?n ?H~krm ,~ . .,r:: testem,"
így hÍ!> iqéd. S kii!·et!'l' IIÍ!'l'n 
a •·ágyad- s 1·ámmm. --int mátka. 
itt l.'f/1/I.'Siiliik Vi>led titkon. 
S:Í!>l'd .•ugára. ím, <' Titkon, 
fehér drágat hont lelJ~emhPn; 
s fpllángol. égi .<:erel<'mhr'n, 
<'f/11 örökmÍ'C".• h"""" ... Föld átka 
<'1-<:áll e fé1111ben s illatrírban! 
ArC"omra hullt a .•:ii:i Frít11ol ... 
F<'hér O.•tltáhan a i karl rsríkol: 
mint Csipk<'ró:sái, - · .-ilnnwárban. 
-- A: élet álom: - s lia inalt 1·árom; 
s <"liiis:. mh1t s:ép Nap. én Királyom 
Tiéd lr>!'Í'k: ... s J~ns:nr~ím tiil'is, 
ha tán a: ajkamról dal iön is' 

Ko~ztola\nyl Angéla. 



Szent Ferenc fiai még e hónapban 
immár harmadszor telepednek Ic 
Tiszántúl fővárosában, Debrecenben. 
Igen jelentős eseménye ez a hábo
rútól és a tengernyi bajtól megpró
bált magyarságnak. Ünnepe a ma
gyar katolicizmusnak. Talán nem tú
lozzuk a dolgot, ha jobb jövönk 
egyik hajnalcsillagának tekintjük ezt 
a letelepedést. Vajjon miért? Egysze
rűen azért, mert a történelem tanú
sága szerint minden debreceni lctclc
pedésünket egy-egy békesebb kor. 
építöbb szellem jellemzi. Háborús 
időben telepednek Ie öseink, de a 
béke munkásai és letéteményesei. 
Talán nem lesz fölösleges, ha a tör
ténelem lapjait tanulság és okulás 
vf.gPtt fellapnz7uk. 

Elsö letelepedés: 1322. 

III. Endre váratlan halála mérhe
tetlen gyászba borította a magvarsá
got. Mindenki megérezte a \'t•rünk
böl és húsunkból való szent eliidök 
és királyok kihalásának szomorú ie
lentöségét. Sajnos, előérzetükben 
nem is csalódtak. Háborúskodásban. 
oligarchák hatalmi vetélkedésében. 
királyt választó belső küzdelmekbC>n 
vergődött az ország. Róbert Károly, 
Vencel László cseh herceg és Baior 
Ottó tülekedése a magyar trónért 
igen sok bajt zúdított hazánkra. A 
véleményében megoszlott országot ez 
alkalommal is a Szeniszék okos. bölcs 
irányítása segítette át a nehézsi•ge
ken. Róbert Károly kormányzása bi
zonyságot tett e politikai hPiyess(·ge 
mellett. I. Károly ízig-vérig mag~·ar
rá lett és a szent elődök lélek szerio
ti utóda igyekezett lenni. Az ő egyik 
hű embere, a Debreceni Dózsa ispán 
rokona, Péternek fia, Jakab vitéz 

Csapókerti templomunk. 

alapitotta az Plsö dl'bl'l'Cl'ni f<·r,•nccs 
templomot és kolostort. Fogadalom
ból, a trencs(·nyi "'"ta sik<•rt'Ill'k a 
Szent S~űztöl való kiesdésN'rt. A \'i
téz győzött és hű lett igérekh,•z. F<'l
épült Szüz Mária tisztC>ll'térC> a tem-

rp, J:.iJJ /ifi!ulh:, O. (]. jJ/. 

plom é~ a kolostor úgy 1322 körül. 
Ekkorra múr Károly király ura volt 
a hL•lyzetnck. Jött és jönnie kellett a 
nagy lelki (•s nemzeti megújulásnak. 
A biilcs király helyes érzékkel nem 
a közelmult nagyjaiból választotta 
világi és egyházi apostolait, hanem 
a nép fiaiból, a ha1-cok (•s gyiízelmek 
cgyszerü napszámosaibóL Az egyházi 
(•let újjászPrvezés(·nél is a két kol· 
dulón•ncl tagjaira esl'it a választása 
nem egyszer, ha fontos Pgyházi mél
tó.<•gok, mL•güresPdctt püspöki vagy 
(•rsl'ki szé·kek betölteseről volt szó. 
Í[(y kerültc·k az Ndi•lyi. a boszniai és 
a váci püspökség (•](·re a domonko
sok. a kalocsai érsPkséget és a nyitrai 
püspöksé-gP( pPdig ferencesekkel töl
tiille bL•. A kolostorok számát nagy
ban szaporitották hivei. hogy a ki
vúnt IPlkl-kegwlmi fL·llcndülés biz
tos legyen. A ·jiivii nt•m cáfolta meg 
l'l[(ondolásaikat. A kirúlv és legjobb
jai iiriimmcl é·h·pzt~·k a mPgL•rősiidött 
mag~·ar,:Í[( szellemi (·s lelki fcjliídé
s(·t. 

Ezt a munkát Debrecen körnvékén 
az a tyúk nagyszerllen teljcsítették. 

Az tij klastrom. 

l\1unkújukról kevesl't tudunk a min
cl<'nt fclpPrzs<·li> tiiriikdúlás miatt. 
Annvi azt)nban bizon~·os, hogy Frá
Ü'r Gyiirg\· haláláig, l:i~~-i.g me,g;ill
túk h.l'l\'ükL•t (·s csak '' pmtl'stúnssá 
ll'tt vá.ros m•m ki,·únta látni iikct. 
Kl'ltiiszúzharminc <'Sztcndiis "olgálat 
utún hagyták cl k\·n~·szerbiil hPI~·ü
kPt. 

A második leteh•JJNiés: 171;;, 

Vt-,.~h'h'nÜl sznn1nrú icl:ik iúrtGk 
hazúnk fcll'tt a tiz,·nhatmlik l'S a ti
z,·nhl'tl'dik sz;úadban. Xincs ,.Jl•ggé 
kift'it'z(j SZ;t\'UJÜ: l' k()l' \·a}Ús l'CSPtC'

]Los•\]ll'Z. \find,•nt nw~moncl Iwkünk <' 
r1h·idkt· kii\·il'.-:~· . .., t;;,,·;r,· ilti~l;. ~\rníg 
a ti . ...;zt:'nltúli .nla(~var:->:1~ S;ent Fr·n•nc 
fiai nt'·lkül l·lt. a·JH'tl11.t't a kt'SL'rÜ l·..; 
~~ \'(.,rt.•t...;zÍ\'Ú t .. ..;:u·nn't<nk ura1rnút 
nvii~tl'. Xl'I11ZI'fi lt'·tiink jt)hhr;lfor<iu
L'~..;a t•l\·;·tl:lsí'thaLill:ln a n1~H!~·ar ba
r:.tf n,··pl·t l·:-; h:tt:l jút szol(!úlú mun
k:'llkod[lSÚll:Jk sz:~b:~dsflgfltól. Ruda
\·;'II"<Úl múr mag~·ar lnbn'!Ó lengdt ak
k,·r. amikor I. Lipót királyunk har-

A nyilaslelepi vasutastemplom. 

madik feleségét vezette oltár'hoz Ele
onóra. neuburgi grófnő személvében. 
A királyné méltó volt fériéhez és 
teliesen szívén viselte a török iga 
telies ö55zetörésének ügyét. Maga is 
fog,.dalmat tett a tel i es Etyözelem ki
\'Ívása érdekE'ben. Hazánk Védasz
szonvának. a Szent SzüznPk temolo
mnt ígért és ferences kolostort Deb
r<'cPnben. ha az ország teliesen meg
szabadul évszázados ellenségétől. Fo
gad,.lmát igvekezett hűségesen meg
valósítani. De meghiúsulni látszott 
170~-ban, az első próbálkozás alkal
mával. A nrotestáns város polgársága 
egvPmbPrkÉ'nt küzdött a szeriotük 
mN!alázó és megcsúfoló tPrv ellen. 
S7avoiai .Jenő közbeniárására sike
rült is rövid ic!iíre célt érniök. De 
már 171 ~-bf'n \'agy me(! kellett va
lósítaniok királvi · uraik akaratát. 
\'at!V le kellett \·olna mondaniok régi 
\'ágvuk telif'sülésÉ'riíl, hogv szabad 
kir;\h·i város lehessen Debrecen. 
c,·iízött hPnnük a jobb brlátás. Sza
bar! kidlvi \'árns lett Debrecen. s 
hL•lvPt arlntt rliiször hlain kívül. 
maid k,;siíhb falain b"lül Szent Fe
rC'nc fiainak. Káldriás. hosszú út 
\'PZf'll'tt a S7iiz '!\fária-trmnlom f.s 
khstrnm bf'frirzc;sf.ig. F01százarlnál 
ti;hh irlií hllrtt rhhez. De a török 
idi\k ll'f'f'nd:is h;;'<'Í. a f!vön[!Vösi ko
lnstnr at\'1\i állifik a vihart. Békl'lű
' ,.;-;. dLi7:at f:; .-.;-cHd:.é.:! vn1t ~~·ÖzC'
d .. lmrs ff'f'\'\'l'rzetiik. Az Pf!vkor .. csu
dfllatns állatoknak" csúfolt atvák 
mnnkáia. igaz kerrsztrnv élf'tC' mPl'
pnhítntta a máwallásít polf!árok 
'7Í\·(•t. s a hi\·atalns város is tiibb
"iir srgítrtte lls0inkrt. ho!(V IPmolo
mnk. knlostnruk véf!rr is. plkP<7iil
.iiin. Sajnos. nC>m sokáif! örülhettC>k 
tün•lmPs élPtük gyümölcseinek. A 

!35 



szerc•ncsi•th•n kaJapos kidl~·. II . .Jó
zsd n•nckh•tl' i·rtl'lmi·b,•n 1788-ban 
músocbwr hag~·túk d Dcbn·cent. 

Harmadik l~h·l~pr~ks: 19~2. 

Ki birja szi,·szorulús ni·lkül út i·s 
Út!.!:L111dnl;1i azt a n1úsfl'lszúzados ti:lr
ti·;wlmct. anwl~·b,•n bl'lltll' foglaltatik 
a; ut t()rllk bl'tiln>s. II. .Túzst'f tern.'i
IH'k kudarca. a francia forradalon1 l's 
a naptlll'nni icitik bizonytalansúga. a 
rcf.n!11knr iL'Ikc:->t'dl·sl' l'.s a ,:.;zabad
.súghan: lt'\'L'l'L'tl·.sL' . .t !nl'gtorlús l·s <.I 
n1l'gbi·ki·li•s kora. s mincl<'Zl'k utún a 
\'Íl<ú.!húbnrú 1L'llt!t'rnYi úldozata. a 
fnrr~ld~dnn1 l•.s a 111L'gL:sonkítús kínja'' 
S ha l'Zl'kl't mincl atl•imi•ikl'cltük. 
\·a.i.inn nll'ltún:'·tll,Juk-c L'h>ggl• a rl'
únkzucluló .. i,•l,•nkgi klaclatokat'' Fl'l-

mi·rjük-l' a köwtelmi•nyc>kl't, ml'lyC'
kL't az új rl'nd kialakulása ró nl'nl
Zl'tünkrl'? ... Ll'tagaclhatatlan. hog~· 
jii\'iink biztositúsa i•s a Goncl\'iseli·s
töl twkünkszúnt fl'laclatok tl'ljl'sÍtl''<' 
mi•g rengC'tC'g<'t l'irl'jt l'liilünk. N<•m 
fölösh•gl's l'bbl'n az idiib<'n a több 
ima. a töhl> munka IP.l:!:.iobb ncn1Zl'1i 
multunk i•s c'\'l'Zrl'd<•s. szl'llt hitünk 
út1nutatúsa szt•rint. Ez a ne1nzl'tl't l·,.., 
jö,·iit biztositú f<'ladat h•bl'g,•tt a k
gPndú.-;hírü dr. Lindl•nbPrgl'r .JúrHb. 
ckbn•cl'ni pri'post-pli•búnos i·s a k,·,t 
tl'sl\·i•r-rl'nd tartomúndiiniikPi. P. 
Had:\lik Bl'rtalan c's P. 'schmttv !';'ti 
fiiat\'úk l'liitt. amikor kiiziis akarat
tal i,•hetii,·i· ll'tti·k. hog~· mincl a do
n1nnkos. tnind. a fl'n'nces atvúk úiból 
lc·tl'!l'pcd.il'nl'k Dl'hrl'L'<'nb~'n. Ilu-

szonn\'olcC'ZC'I' katolikus regr vá
g~·út il'ljl'sitl'ttl' az l'gyhúzmpgyl'i i·s 
rl'ndi n1cgL·g~·l'zl•s. Rl'ml•l.iük. silt 
biztosra is ,.,,sszük, hogy a pi•lclús 
multat. ha .ich-nb<• igvPkszünk ott 
i·píll'ni. akkor biztatóbban tekinthP
t ünk jii\'iink fc-li'. Sz,·nt Ist\'án t'S 
Szl't1l Lúszlú szl'lh•nw ma icliiszl'riibb, 
mint ,·alaha. S aki igaz mag~·ar i·s 
ilszin1l'n kvrl'.-;ztl·nv. az csak iirven
dl'zhl't azon. hog.\·· t l fL'.~.\'\"L'n'k z;tjú
han szvntl•\_'.'l'k l·plilnl·k l•.-; kolostorok 
k~\polnúibúl szúll l·gbl' a kiin_'.·iJq . .!;l··s a 
hl•kl·t l·s b()ldng . ..;úgnt hozó g.viízl'll'
mi,rt. Harmaclik ll':,,J,·pl'di·sünk. 
111H'. l'lJiwn a SZl'IIL'I11bL·n tiirtl•nik. 
\·a.ih;l. szú;adtlki[! irn;'1dkozhatnúnak 
l·'·" dnlgnzh;l1núnak <11\'(tink a hl·kl·s 
ilttl~l h.oldo[! Dl•hn·Cl'll:il'lWn~ 

FERENCES SZEMMEL 
Öszintt" rl-szvi·ttt"l osztjuk mt"g a Fö

mt•ltúságú Kormán~·zú fr t~s a Főmt~ltú
s<ig-u .·\sszon~·ok nag~· bánatát. Soha nt"nt 
t'rt'ztek a n('mzt"t ntindt'n tagját ann~·ira 
küz('l magukhoz. soha nrm voltak ol~· 

rmbrrirn r~:~· szív t·s li·lrk ntindt"n ma

c-~·arral.. mint ('Z('kbrn a napokban. 
:\Jindann~·ian az t•ls(j ntaJ.,!~·ar sziiliik )('1-

kt·n <·siint:tiink. s kiinn_".iik a mi ~zíviin
kt•t is ~~·j_szha \·onta. .\ }"limt•ltúság-ú 
Pár t'77t'l a lt·nwti·ssl'l is az rJ.:(•sz haza 
t•bii ~ziilü.h•. bánata ~uk nta~-:~·ar (•J) nb· 
kt•srrvt•. \"t•sztr~(·g:(' számos mag:~·ar t·~a
lácl ~or~a .. \ J·"ómeltús~Íl~ll Kormán~·zti

h"l.\"('ltt•srli• :\sszon~· P<'di~ a sok <'Zt'r 
ÜZ\"('l:"~·t·n maradt hih·f's kt'r('szt.it·t vt•ttt· 
a \"állára fér,ii·npk hü~i halálában. \"itt·z 
llorth~· htvún kormán~·zúh('h't"tt('s t•s 
föhadna~~· kupnr!'lú.ia JH'dil{ ahba a na~:v 
rr..a~:~·ar tl'mrtühr vt•zt•t. amt·l~·rwk nt·ma 
lakúja a kiizdPinw~ ma~:~:ar mult rnin
dt•n h(i~t·. s t•nnl'k a h.ihurúnak i' tiihh 
t•zer \"t•rtarüda. i"1 a hal.íl ~1imbnlummá 
magaszto~ult lt.·lklinkh('n: t'J..:'~·dh•n 

&D·á~znlú maJ.,:,\·ar •·~aL.iddá l'm·rntt ha-
1ánk. !>. kí~l'rlt• \·ih·z llnrth~· t ... tván ku
Jmr~úi.íhan a hiJ~i lt•nwtiikht• mt·~~zt· 

Kt'lt-lt•n. i~nwrt•tlt•n ht'I.H·n pihl'nii hon
\"t•dlt•!'lt \'t··rt•ink i·let.ildozatoit. Imádknz
zunk. Tt·~tvt·rt·k. t•hiH'n a kl':.,::~···h•h·~ 

nu•nptht•n llurth.v hh·án ,·,!>. mintlt•n 

ma~.:.,·ar hü ... l<·lkt· iitln·t·rt. kt·r.iünk az 
l"rtúl 1-'iinH'Itú!'I.ÍJ..:Ú t·runk t·s .\~~zo

n,,·aink. valamint mindt•n g~·ászolil 'zii
lo. hit\'t':'-> ,· .... '"'tn·r ri·~ú·n· viJ.:a .... ztalú 
"'1f'llt kt·L:~·f'lnwt: 

l jah h L:~ . ..t~/.t idt·nlt·twk: ll.i. ~.:rút Ka
ro).,· i (,,,u la. a FiJnwltú~.igú Kurmán~'lÚ 

{'r n·it·. rt')Jlilu,z<•rt·nt·~t'llt•nM·g altluzala 
lt·tt. :\"vugud.it·k ht·kt.'llt'n: 

:\ ~züz .\loiriarúl JU'\'t'zt•tt tt~~t\·t··rtar

tmn<in~· k.iptalan.ia P. dr. \"a r g h a 
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Tht'odorik \'Olt rúmai t'L:'~·t•lt•mi tanoírt kilt•ru· t's:ttt•ndün kt•re~ztiil t•rh•lte hf'nnt· 
választotta mt•g föni.ikt~,.,· .. :\z új tarto- a katolikum üriik t•rlt·kt·it s nltntt~l h·l-
mán~·fiiuiik 189:!-bt•n szíilt•h•tt a J..:"~·iir- kt•bt• a Szt·ntszi•k hatalmas kiizpontnsítú 
ffit"JD·t.·i Hallon~·ban, J~;o':'-ht.•n kpt'lt a ,·.s <'J:"~·si·t.:t·sitü türt•kvt·st.•it. A tudils ,·.JI 

FrrciH'rt"ndbr, l!Jl.l-bt•n JJt.•dig pap;hzt•n- a kin~·ilatknztaLis l'orri.isaimil. a szl'nt-
t('Itt·k. l'ozsonyban, \"t•szJ)rt·mbt·n. ~a~D·- irú~tudt·mtin~·noil állt az Jgazs;.ig nap!>~z<i-

kanizsán, Szontbathcl~·t·n t·s J·:~ztt.·rgnnt- m;.ihan. s ontotta a. tudom<in~· ;.áldását 

nag~·kt·pii prúfi·táktúl tllt'ASzi·díh•tt "-u
runknak .. \ nwll'gszívü rrndtárs lll'dig 
mo~t a Ft•rt'JHTl'IHI pg~·ik naLD"Hhh t·~a

loid.ianak at.v.ia i·s korntán~·zú.ia. :\"ag~·

\·onahr t·~.:~·t·ni~t·~.,:t• a hiztosíh·k rj. IuH.:~ 

r·olmutat a mai h•rt.•nt·t·!>. ft•ladatnkr·a ,., 
iroin~·t ~:tah a modt·rn apu~tolkod:i...,nak. 

.\ .\la~.:~·ar Bar;it 11.000 olva!'lúja zürja 

imoi.i.iha \'an.:ha Tlwudorik füat~·a ~zt•nt 
tii•·t•l'"'"'· . ...,,.it. ~ kt·r ;íl<l<i~t ,·.s sikt•rt ma
J.:~t:'->/{1)..., t'!'-Zmt·in·! ~td d JJ<l''>t·at in fur
titudun.- fua. Homi:H'. in ... uhlimitah· 
IH'IHÍI'i"> tui! 

Tl'li •·uh.tt htT a l;.t·h·ti truntun ltar
< ol o :n.u.:var l;..tloua. \z t'lntult \'il.i~-.:

halwru tt·r·d;iriu~ai t•IJo~-.:udott ll'lt•kkt'l 
t'mlt·t.:l'tik. mint \·arrtak. kCitCith·k. t'ul
tott.tk •. , t.:.' il.ilf,~t'ltt·k katonoiinknak. 
~l.t·nt 1-'t·l'l'!H" liai mindt•nkur· az l'l!>~ti 

ha1aliak .. \ hon~!.t•rdd t·~ a k.ttun.tink
t rt \·ollú i.lL:c.odoi~. az t'C.\Üilt·rú·" kli1dt'1-

nlt'ikkt·l ú.ira munk:íra """'llt.ia a rt·ndi 
I'"Ciz!'lt'J.:t•kt•t. Tt·-..t \·t-rl'k. ú.ira l'lii a. külü
tut. az nllút. az al;.uniz~n;.i'-~zat~·rut. ~ 

IIHJt.t,..,uk IlU'!.!. ho.L:.~· t'IJIH'n a nnwk.ihan 
j, t•búk vag~·unk. S itt mar k t· ll altln
latot huzni. k t• ll rt'!'IZÍ\'t•nni a nutnk;i-

han tüHütt hp ltii~kolai tan.tri. h.lllo- han. s a lt·lwto lt•L:na~-:~·uhhat kl' ll al-
nüki. lllt"lúlt·g plt·hi.ino~i mu•ü~.th.urt. 

l!f:-;::-han hívta nwg a rúmai ~zt•nt .\n
tal-t·t:~·t·t('m a k(•lf'ti n~···ln·k tan~ú·kt·n·. 
l!,J0-1)('11 JU'tlig a hittudumün.vi kar tlt·
koin.ia lt•tt. P. \"argha Tht·udurik Illi' L:

\"ála~ztá~a. nag~· iirü1n. rnt•rt ul~· kiv.ilo
~áJ:"okkal t·kt•skt•dik. amt•ht•k t'J) nap
jaink l'JO'házkormányzati lt•\"t•kt·n~ "'1-:t'
hl'n nt·lkíiWzht·h•tlt•lwk. U.oma ~~t'llt·ml' 

kt·tnunk! II.H·nkor lllUtat j ui;. nu• g-, mit 
t·riink! .\ kiil\·ii.ÍJ.:" .tkkor logja t')t'(fur
múnkat ,., \·aiJ.t...,ll!'l~ac.unkat t•rt•·kdni. 

h.a hít ia. hoc..'· I»<iratlan Cin~t•tlt·n-...·g-gt•l 

,., .ddozatu~~•ÍL:c.al aliunk lu· h t tat·!'la
dalmi kütt·lt·~~•·L:t·ink t t' l it·,rtt·~t·lH'n! 
-'1 t' .L: ma ~zt·n·t·1zt·lt·k tnt'.L: a ntunk<it! 
.\ ll.tl<.it a ti lt·a.:~·n·rl'itl'kkt'l is \"t'dt·rw
to·k ko·ll~ 



Akit az Isten bélye~zett meg. 
P. KoiJár Kázmer, O. F. M. 

K(•t SzPnt Ft•n•nc-ünm•p köwledik 
pgymásután. SZPptember 17-(•n ünm·
peljük a Szeráfi Atya stigmatizáció
ját, mikor Istl'n öt a szt•nt sebhelyl'k
kel díszítette fl'l, október nl'gyedik(•n 
pl'dig halála napját. melyen az alá- • 
zatos (•s szcg(•ny Fl'rl'nc gazdago:1 
vonul be az égi dicsiiségbe. 

A \'l'rnaht•gyi stigmatizációtól a 
halálig ki•t (•v az út Szt•nt Fl•n•nc 
<·Ietí•bl'n. Ez a két l'SZtl'ndíi azonban 
már csak bdl'il'z(•sp annak a nagy 
szprl'\l'tbl'n \'aló összpforrásnak. mely 
Tstl'n Szl'gi·n~·ki•j(•t a boldogító szf
nc·látásban 1stpn(•\'l'l iiriikk(• (•s p]vC"
szíthPil'tknül l'l!Vl'sitC"tll•. 

Nagy volt az út a spoll'lói álomtól 
a Szl'nt Diimjén kápolnájáig. dl' m(•g 
nagvohh vol! az a másik út. ml'IV a 
SzPnt Dömji·n ml'lletti magánytól 
kl'zdiidiitt í•s Vl'rnct hPcví•rp Vl'ZC'\t-11. 

EnnPk az útnak titkát azonban csak 
a kpr,•szt titkán kPn•sztül IPhC'I mPg
(•rtPni. Annak a k"rl'sztnl'k titkában. 
ml'hTiil az Aoostol azt mondia. hogv: 
a ::.<.idóknak hntrfÍ1111. a nogán11nkntll~ 
pediq osloha.wíq. Ö ppdig. a kl'rl'szt 
ml,rlr-gl'rf' tr-szi az pgl•s7. l•lC'fC't {•:-; :-tz 
Apostol sza,·aival ml'gál!aoít ja: Tii
!.,m 1wdig tá\·ol kl!vl'n másban rlicst•
kP:lnl'm. mint a mi Urunknak, .Té::11s 
Kris::t11snak k<•n•.<::tiéiH•n. ki által a 
,.;,ric, mC'(Ift~ . ..;~íttt~tf~tt nékem ,;.~ én a 
l'iltic/llak.· (Gal. fi. 14.). 

Enn•·k a kt·r .. sztrwk mí•r]pg{•n min
d~>n s·,j•r1t·fnszlik. Ennl'k szf'm"izilgl•
h:·,J fl'kin~\"f' miudt•u c . ..;ak hiú ... riook 
J,i,iscícm. e;o;ak f'g~· sz<'mpnnt l•r\·{•n\'1'
,iil: Ki 1'"9!1 Te. Frnm. é.< ki 1'agw>k 
c· ll .. . ?.' 

l-<t•·nh"zfordulúsának Plt•il·n hanq
'lot~ fiilt..,hP a szó: ITa l'nlrrki utciuam 
nl,·ul' iiiuui. l"("fPW (,., kPrP.'Ctlét é~ 
1,·ii''''·"·"t'u eHrwm (:\T•. lfl.). Fhbíll 
!ll"Pi~ml'rfP. hn!.!vha 1<\:risztus \·:"dl{In 
:1 kt'l""-.:·.dfpl ró'ta a hnrminl'h:"n·om 
,·., ... , fiildi i•Jpt útjait. akkor a tanít
\':·u,v nt>m h'hPt nar!vobh. mint :l 

\J,·-<I<·r. tr•hút n•·ki is \'{dlúra kl'l] 
,·,·nnil' a maga kt·r<'sztjí·t. 

lia nl·zziik \'Í•gil'tPkic: m<'níi SZt'

,,,·,nv:-ot··l!···! n···ldasz~ríí. ·-- a holt fi'SI

'"1 · nt.'•lch't~uató -- ('ll!..!t·d~·hn:·s .... l•t!l•t. 
nl~H'Út nlindt•nhl·n !11'\'Pt~l·~! t•s nll'~
\'"1(•..; tún!VÚ\'á fl'nni akan') alúz:tto~
.,. •. Il'Út. kt•nll·n\· -·-a s:amár te.~tl't~rn·l 
kt.'~\"t•tiPnül . húnó iinsanv<H"l!atúsút. 
... lintt• hún.!vú..;úaszúmha niPnil tiin·l
nli·t. PZ tnincl-mind csak azt cl·lnzza. 
h"<.!'' m<'nní·l ínkúbb ha:mnló lt•h•·s
s•·n '" í•rtünk ml'((fl'szít<'tt Krisztu-<
hoz. :\T .. rt hiszpn az szpg(·n~· \'olt. ol\' 
annvira. hn!!\" a:- éq 1nadnrnh,a1; 
it~.•c:kiik rau. ~ me:("ik ;-ndiaiHuk odu
ik. cll'"~ f.'miH'I'(ián"k 111'7;1 roll l!cH'<Í 
" fc· ic; l IC'/w j trni i a. F.llqc•clr'lliiC'.< l'orr 
u lwlriliu. mc;Cifwcliy <'fl';·""" a kr'r<'." r 
lullálig. -- Alúzatos volt. hiszt•n mi· 
dii11 ls ft' ll niuk i<iha11 l'olt. nr'm tartot
ta n:: IstenHe( l'rdrí f'(/1/t'Uliha;qét Pl11 
rlolorpw1.;, nu•lul!t':: r;r~·i.-::akos.au ru·
oas:J...-od ifól~·. ll ri nem kiiin•sitett1• c"iH
;,,nrtáf. ·fel,·t•tte n .~;:-olrm alakiút ~·~.-.: 

(l:mbriai iskola) 
Szent Ferrne sth:matizálása. 

emhcreklll':: l!a.<onló lett és kiilse iét 
tl'l~int1·e IÍf1Y ielent meg mint ember. 
(Filip. 2. fi-7.) Tün•lml's \'olt. Pn
gC"dt<'. hogy az áruló tanítvánv ml'g
csókol ja, az C'mbC'riség söprl'd(•kC" sz;_ 
dalmakkaL \·l'rí•ssd. köo(•sC"kkcl. o,;
torral. gúnnyal illC'ssl'. konjunktura
lovagok. paráznák. c\'ilkosok ítrlk
nPk fiiliittro í•s halálra mi•Itónak ta
lúliák. sé;t a rablóg\'ilkosnál is aláhb
,·alimak bt•csülj(·k. · 

:'llPCfPszÍtC"ttht•z ,·aló l' nag~· raga.<z
kndú."a Vt•rna ht•g.\'l•n i•ri Pl csúcspont
jút. Ö nt•mcsak valahogvan ml'Sszi
.riil akaria kii\'l'tní a :'ITPstC'rl. hanl'm 
tPlic.'sl'n hasonlítani is akar hozzá s 
nHH!át a kPI"l'SZ1Pt is kí\'ánia. NC'm az 
í·ln•wtl't ki•ri. hog,· kiivl'thl'SSC', ha
nPm maqút a szL•n\·(,dt•shPn \"aló PE!YP
..;üll•st. Nl·m az a ki\'Únsá!!a. mint .Ja
kab í•s .Júnns apostolnak. hogy a 
kiin•tí·s intalP,aki•ppn .Ji•zus olrlalún 
ülhl'SSl'n;•k n diL·sti:-:l''fbl•n. az éi ah·l'r-
nai imúrlsúaa ink:íhh a szPn\'t'di•sPrt 
t·.-<dl'kc•l: .. Uram . .J<•>us Krisztus. tC"rld 
az:. hogv h-lkPmbl'n i•s tPstC"mb,•n 
u.~~·ana;t· a fájdalmat l·n•zznm. amf'
h·l't ft• SZl'll\'{'dtl•J ki'Sl'l"\'t'S kin~zpn
'.:t,d(·spdlwn". :\!aid nwr(·szt•n fol~·taL 
ja: . :\dd. hn~!':ha Jtohl't:O:l•_!!l'S, l'I'('ZZl'P1 

szi\'PJnbt't1 azt a \'l•gh'lt'n "zt~n'tt.•tl't. 
anlPI\'tiíl tt' lúnL~ol\'a t··~tl·l. hn~\' t·'rPI
tünk · büniisiik(·rt annvit szt'I;\'Pdi". 
Ez a tilJ·illmPtsZl'ft ig~lzi slr-n•tpfnl'k 
im ú i a. am pl\· 11<"11 (•1\'••>Pil>t k(•r. ha
nt.'ni C'_g,·psiill·st. :\'t•nl a S7l'l'l'1Ptt ll•n\-
!11"k iirllmpit. hant·n1 kinj.:lit ..:()\'tl.roc:
.ia. \'a.l!~·is. hng~· an1n·ira tudjon szP
rPtni i·s tiirni. n~int Ö a SZL'll\'Prll's 
!<h•il'll 1\,L'tn lll l' l! St'ITII11i fl• h• Pm bP ri 
tPrl'nltn'll•n\' lll'lll mt'rl·szPlt ha . ..;onl1\l 
k(•rni az Urtl>I. f:.- :17 r·,. IH'm l'll;.!<'dt·.' 
n1agút ll'g~·üzni a n.:u.!\'ll'lküsi·gbl'n. 
Szl·nt F't•n·ne 111t·~n~·t•rtt> amit kl·rt. 
lsll•n annak .i<'ll•ül. hngv nwghallgat
ta imúját rl·sz"sit~·n~· a titokzato~ kl'
n ·sz t rl'fpszití•sh,•n. ((;,.nwll i. l 

(\•lanói Tan1ús tl·st\"l•r l·n ... ·kli ról:t 
a SwntmiS<• iimwpi (•twkdwn: 

Magas égi fejedelem 
im előtte most megjelen. 
Szent Fereneet mcgjeliili, 
kezét lábút általverni, 
sz i ve táj ú n rnegsebef.i 
vérrel úrad kebele. 
Szózat zendül. Ami rejlik 
a jüvöben. most fölsejlik 
minden szónak ki is fejlik 
1 itokzatos ereje.~ 
Csodás szögek kelnek nvomb,m 
feketén. húsból azonban·; 
sajgó, gyötrő fájdalomhun 
kiütköznek él~i. 

Mcstcrség nem mcsterkedtc 
útjokat: tudatlan ehhez; 
a terml'szct sem üthettc. 
sC'Jn piirüly ütésci. (Sequentia.) 

A toscanai hE"gyre a maga zord. 
i:riikiis ködbe burkolózó csúcsával 
<''ak tréfak"p,•n illenék rá a név: La 
Verna - a tavasz. És mégis Isten 
szC"génykéjénC"k életében itt volt az 
igazi élet tavasza, melybE'n mE'gtör
tént h•lkébcn az örökélet igazi mag
\'Ct(•sC". hogy két esztendő multán 'l 

dicsőséges átvonulásban kalászba 
szökkC"nhesscn. Innen már érőben 
van a sok szcnvedés gyümölcse, mer! 
amiket most s::enrediink, nem mér
hetók össze a jöl·endö dicsőséggel, 
mely meg fog nyi11·ánulni rajtunk. 
(Róm. 8. 18.) 

VE'rna hegye Szent Ferenc életé
nek csúcspontja. Attól a halálig tE'r
jPdö két év már c'ak miséjének nagy 
nlfl'rtóriuma: Megdicsőiif Kri.•ztu.• ao 
i'>l testemben, akár élet, akár halál 
által. Mert s::ámomra az élet Kri.<z
fll.<. '' halál 11yereség. (Filipp. l, 20-
21.) 

Szcnt FerC'nc miséjém·k sZC"ntll'c
ki·j(•bl•n az Egyház az Apostol sza
\·ait adja ajkára: Ezután senki se 
n/.~o::::on nekem kellemetlen.<éql't. 
lllert én az Í'r Jé:us bélyegét l'is~
lcm tc:<temen. (Gal. 6.) Az E'\'ang(•
liumban pC'dig a 1\Il'stC'!'I'l'l Pgv'1: t 
mondja: Hálát adok neked Atyám.' 
111:•1111!/nek é.• földnek c·ra 1 lwgy d
I'Citetted e::eket a bölcsektől és oko
·'"~·rril ,;s kinyilatko::tattad a kisde
cl, knek. Igen. Al,11ám.' mert iqy tet
':ert 11eked. (Mt. ll. 2:l-26.) 

Jstf'n S/.l'(!i'n~·kl•ip mC'~f>rtPtt.-.. él'ln
ka~ a titkokat. mPlyeket IstC'n jósága 
lll'ki kinyilatkoztatott. Evangi•
iiuma a kl'rC"szt. cg~·C"t!E'n tudománya 
a nll'gfl•szítl'lt Kri,ztus. akiért í•g a 
SZl'l'l'tl'\tiil. Vi•gig sírja Umbria útjait. 
n1ert a SZl'l'l'tl'tL't nem S7.l'l'l'tik ch:'g
. .::1·. V<'l'n<l ht'gyi•n PgyC"tlPn szl'rl'lml' . 
a :\ll'gf,•,;zitl'tt - akin SZÍ\'l' egész ht•
\'t'\'l'l függött - swnt Sl'bht•lvpi\·p) 
.i<·g~·t•ztl' l'l öt magánaic Akit Pl'di<.! 
az Istl'n ig~· b<•Iyt'gZC"tt mt•g. az kiin~·
nyt•n üdviiziilhl'tll• Istl'nhozottal a 
Haláltl'st\Ú't i·s joggal köszöntht'll'tt 
bt• az üriikki·valóság kapuján a zsol
táros sza\·aival: Vidd ki a fogsáyl><i' 
ldkclll<'t. hogy dic.<~r.icm s::ent .\'e
l'edet. Vár11nk rám a: iya:ak. mipl<'ll 
meu.iufalmrr:os: engemet. (1~1. zs.) 
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"Ne fáradj ki Lélek !" 
l'llasson Izabella. polg. isk. i~az,gaiónő. 

A :\l agyar Barát augusztus 1 :1-i számában 0 címC'n 
P. Schro1t~- Pál. O. F. 1\1. tartom{m~·fiinök igl'n (•rckkC's 
pn>blé·múra hivia fel az oh·asók fig~·p]m(·t. A Magyar 
BaL-,t tl'kinté·I~·C's oh·asótábnra hizon~·ára fl'! is figvl'lt a 
b(ik:-:: ~zór~L DP hol \"agyunk n1l'g attól. hog~: minrlpn 
Y~l:lQ~·ar c . ..;;alúd. az 0gé>sz tnJ.g:-:ar túrs~!dalnn1 lTIPghallja 
l~"' ~~ knr~7L'rÜ fr•lhí\·ást: 

.. L,· kk. ](·g~· r<• sC' n. Mag~· ar ](•lek. ne fúract i ki!" 
I.!..!L'n. CITC' van é-.gPtilcn szük:'l'g. Ezt akarjuk. Ezl•rt 

J.:,•]] ,-;,;,;zhangozni <·"akn\1 (•s d(·lriil. k<•ll'tröl (•s nvugat
n>l. ho~~- mindC'nki nwghall.ia: .. Ll•ll'k. lé-g~· ré·sC'n. lV!a
-~yar lc!vk. nC' fúradj ki'" 

Fontos l'gvhli. társadalmi. n<•mzC'ti (·rdl'k C'Z mindig. 
dl' n1a. a h;.lbnrú;-; r·rllfpszítl·:-; Hit'il'n sokszorozott iPlcntil
'<'r!t' \·an. mnt ezzel áll \·agv bukik a nemzet cllcnúlló
L'rl'jl' is . 

.. Lelki kifáradás". Sznkatl:m szóbs a mind,•nnapi 
c!l'tbt'!l. :\,•m is szabad illl'll-kll'lcniil hnzónvúlni. Ig,•n 
kl·n_·ú·:-:: ll·1,,~~ani fol~·amat n'jti)zik PbbL'n a !ncghatúrn
z~'bban. <l!l1i a ps?ichnló[!usc'k fn[!a11ni tC'rÜh'tl·hl'z 1.:1rto
tik. :\z l'!Tt' \'0!1.:1tkn?0 !1:1:::!:'-' s7akirorlalorr1 is mul:l1ja. 
hoc:~· a .. ll-lt•kkifáradás" mcnn~·irc érdc•kes prob!(·ma a 
lclki(•!,•ttl'l foglalkozók számára. 

,.i,;nnt a mindcnnapi é1L•tb0n 0gvhangúan dolgozó 
c;s kiizdii Pmlwr - a nag,· prohl<'ma tul a idonki-!wni 
paso;;;,. szcr<'nliii<' -- nf'm is sejti. hnt:!v lclki-lwn milven 
komnh- pszichológiai fol~·amat _i{ttszódik 1<'. amikor t'~N
Ít'il' gondia-baia kii;cpf'ltc lassankint ch·eszti (•!t•tkl'd\·(·t. 
t'ictlendülct{•t > c>upán nehéz kereszt gyanánt \·iscli. ha 
\"JSC'h. a mindc•nnapi életet. 

:\incs kcch·t·m dolgozni. nincs kco\'L'In szc\rakozni. 
nincs kcd\·cm sNnmin·~ :\'l'héz tPhcrr(• ,-últ a kiit"ll'"t'l!. 
Csak l~!JPn annyit tp:;zl'k mPg. amennyit .. n1uszá.i". azt is 

.\ "'ha ki nem faradó I.l·kk. a szen\·ediik pl·ldako··J><'. 

csak kC'sC'rÜ kényszerből. Hiszen úgyis céltalan minden, 
l:iúha,·aló az egész &let. Nincs, nincs, nincs kedvem az 
(•kth<•z! 

Ez a IPgszokottabb ni·pics m!'gnyilvánulása a lélek
l;i r;,r:Hlásnak. amit az Pm l it<'! t cikk olva n szé-pen !'lemez 
lt·kktanilag ... !\Tert mi a ql!iikcrc <'llnL;k a kifáradásnak? 
:\ hit [!~·pnQl'si·.~c·. a kis1P1kiís(•g, a csak-földren(·zö szem, 
a pusz1:ín fiildil's gondnlko?ás". 

S húr itt C'l>ii sorban t<'nlógiai {•rtclcmbcn vesszük 
a hitQ\"t'ng<•s(•gpt. a;onban a fáracit lé•l0k nt'm áll meg 
t•nn(·l. :'\t•mcsak a t0rmé·szct ft•lC'ttiben törik meg a hite. 
La nem L'ZZt·l <'Q\" lit t az <'mhen•kbf'n. a földi éld crcdmé-
11\'l'ilwn. a ;,·,. ,··rt(·k<·hrn is. Hog:>an lehetne <'Zek után 
kC'ch·p :1 c."c'll'k\·(•srP . .:1z i~lf'fr<'. 

.-\ hilcllt'n>t'g fi"dt•g a ]{•lek (•rlrlmi kimrrül{•sé-t. az 
(·],•tkr'th· met'sziin(•st• pc·dig :lZ (•rzL'lmi !'lfáradást .if'lf'nti. 

Dt• mind:Jddig. amíg l'Z a 1Plki depresszió tudatos 
~·ltíttlink \'<1f!\' n1int 1nonrlani szokús: .. érPzzük". hogy 
h:ti \':lll :1 h·~kiinkhr•n sabaitól m<'n<'külni is szPrC'tn{•nk. 
minrbddic- :1 1t·1ki kifúracL'1s m{·[! nf'm iPlC'nt katasztrófát. 
1 .. ,r\·anis ll·11~i~··lvhink nV'!.!\·(dl/l7f:1tÚsÚn;'lk lf'gfilbb fC'1tl•
·,.],•: a tiin•k\"t·.,_ :17 ak:1r:ll m{•g (•llwnnünk s így m!'gvan 
:1 r•'m(·m· hn•::: ii!~cr:inkhtil rút{•rünk a lelki gyógyulás 
·.',l júra. 

.\ lcll;i kif:'n·ocl:í-; lP"slllvnsahh foka akkor kövctkc
l'k hl'. :1n1iknr n1~'' 1 ~ztini~: h0nniink minrlr-n 1Plki törC'k
.,.,·., oz ,·.,,., ,-al:llnif,··],, iobh fnrmAia fp](>_ Fkknr már ön
ll'l:l!11l'lkll;-1!1 '''tn hi_...; . .riink. :\fP!1C::7Ünik bPnnünk a ,.áf!v. a 
• ···n•k\·c··..;: :1 ,-{J11n:tf.:11:'1...;ra. n inhb f'16rt·s{·rc. a csrlrkvésrC'. 
]'; o klki lto':>rgi~ m:1r az akarat tC'ljps kim<'rülését is 
;,']Pnti. Ha peclit! nincs mf'g hrnniink a tiirrkv0s lehctö
,,-.,,,. a inbh f,•][• akkor :>7 alam·btil magából nem is in
dulhat 1111-cr :1 l<·lki C"\'ÓP·\·ulfts lrhf'f(;s(•gc-. 

.-\ l•'·l•-klwk r-; a 1<'1ic•<; kif:íradá<a már nagvon ag
!':,..:·,•{) :'dbpnt. :-;úl\'os ht•tp.~sl\g s könn~·cn végzC'tcssé- is 

.-\-, "'"\"t•n (•],•li·bnn lC't:'súl,·nsabh követk0zménv: az 
,.1,-tlii! \':lir'> mrlwkii'r'·-;_ a hal:íl kf'rPs(>sc. Az iin~ilkos 
··mh<T lurh1:1h:111 "'"k l'l'\' k!'n;rtkiir uralkodik: mcne
kiill·._ a·, (·l:•thr')l_ nli\·<·1 ~·,:'tn1<Ír:1 nincs 61f'tlrhf'fősi'g, neki 
111\'f! 1~<·11 ~l'!':pni(' E; .:1 kl·n\'C::7f'rkl•n7f't ki7ária azt. hng-v 
a 0\'{l~\·ul:'l" kt•,·c·-:{·st~. a; {•lf'trf' való törPk\·(·s kiinrlu1-
h;J..:...:'ll1 :17 f'C\'t'·nhí'd :' h:1 kíil~fí f'r<) nf'm t0ríti a [!YÓ(T\·ulás 
t':1 i:'tl'"l. h''ll·nu...:yl"J n n:lf!Y h0tr!!st'•r-h0. íllf'lki kifárnrlásba. 

Dc· 1111. cr ~nkk.1l ~úh·n~:1hh kil\~Ptkf'7mPnY. mikor az 
,.{r\·r•..;:t·\: klki kif:lr.1rl:'1...::1 - mint mincif'n h0ff't!C'S lPlki 
~ün1 1 -- :'tth·nanc'H11'ik n 1n~ísik. a hnrm;,rlik. ;, 1101'!"\•f'ciik 
c ~"'!1hc'J'J't' .~ ÍQY 1~1:..;:...;:1n <'nc'·..;:z tilmrrrPk kPriilnf'k l0lki rlC'
·~··c .... ...;;i/l :1l;'1. ftr\· i'-'m•·riink irnrlnlmi irftn\'z.1tnkat amf'
,,-,.:_; " lr·lki l.:if:u·:Hl:'!s ir•gvt'·hrn <?iilrttPk. f:s is~Priink 
;,.,\(l:!lmi m1í\·c·kc·• --pl. Gnt•thf' \Vl'rfhf'r-jC'. Tolsztni Krl""'
• :--r S«n:'!lct-ia. >'h -- :mwlvPknPk hatása alatt sokakhan 
n"~•·urnppant ;tz (·1c·1k<'d\· t··s ~nk.:1n iin_[!~·ilkosságot küvC't
~ l ·1~ (·l . 

. \·n,!lh·m :1 tiinv·~~c·k lf'1ki kif:ir;Hl{t~Ún:lk lr!!"Úl\'nsnbh 
!:,·t\'t•1kc·;m/·n\·<~ :t fnrr:~rl:!lmi kt'·...;?.<..:([!. :1 fnrr~H1rtlmn~ífás 
l·iinnvü lt·ht·1c",....:t'•! 1 t' . .. :\ 1:'u·..;::H1:Jlmi. ~"?nC'i:í.lis {·" lf'lki for
' 'Jrl:J 1nl:I1-: ...:;,··r'H·li...:r"·c-r·-: tiirtc'·npt(•n(•k Qvilk6r~7úlni l0gtilbb 
1 ""' 1h_n id 1 •n·l: 1 q:tl~ ,.;....:..:·;:\t·,, 0\':tkr:Jn fl'lfngh;ttatlan fPi-
'· r] ..... ul~hc n i 1l'11·'l t.'tnl:'dl:n·;n:!k" . 

:\'l'·''\' ~;·,:11· ''' 1: 1<·l1:i f-:if:'lr~rFJ-::'tt :'dt:tl:'1nn" narr\' h:1-
• """":·l-,.,P :1 1'' 1 -·-t{J h:',l~~~rúl.::k·d c·~~\·íi•t i:.lrc·, n/·lkiilil-

h· i( rT.._,',y,.1_: '-/1 '1 1 '1 rlc'·..._:t•l{ irl1'··/ik {'lli :\z r-mhf'rf'k 
•,! '(i-;, 'l\"• l:_ r lr'·<ft·d··ilt ,-,·k. 7ÚfTnltJd/lk, r·lkc".;;f'rncif'ttPk 
'"• :~ F ,·-~~-,·,•rF'1'1 mr·!!•i·ll·ik ft·-:t:-l~,lki PllPn:Jllókf•nc~"-

'· .. 't i"hl) ii··\·(',hr· ,., ir-·~ t l1i1iik C'1\'t·s7: :1.7 ffpfkf'rh·iik 
- •. :'· 1! h. J-.",,,c 1 ~:~ ;:'-: :11 :tk:1r:1 4 r·ri'i ]0h:11l\':1fl(J-;;,1_ F.z :1 
' t!•·· ~L', ~-·1:tni it l1·n -r··~ :11 .1 nill:1n:1t. :1miknr l"tf']r lf'hPt 
rl 11h' t 1 :t 'i i ;r " r·-_/,.·:,+ :1 1 ;·,n1l ·~hr'. mrrf hizon\·ns·1n lángra 
!•1hh til :t f•IIT;Ifl·•ltlnl 1ij·;r• . 

n .. 1-:i '!/. :J:: i hr dl)hi;;? 
c;·,.·",; 1· >:-, ;: ·d-:'1; lmliák. hflg~· nagy kataklizmák 



idején a tömeglélek meggyengült akaratát önző, egyéni 
érdekek szolgálatába lC'het állítani. Titkos cé>ljuk az, hogy 
ezáltal hatalomhoz, vagyonhoz, élvczethPz jussanak. 

Ezért a tömcgmPgmozdulásokat, forradalmakat nem 
a sokaság csinálja, hanem egyesek. Ezek gonoszsága ál· 
Iítja be a nagy tömPget a maga ördögi szolgálatába. Jog
gal mondhatjuk tPhát, hogy a tömeg .. vak", nem ismeri 
a felelősséget és nPm vet számot a kövctkPzménvPkkel. 
A tömeg számára a forradalomból nPm is származik sem
mi jó, sőt ellcnkC'ziíleg nagyon sok rossz és nagvon sok 
szenvedés. A profit csak azoké> a kPv<'sPkéo. akik ezt a 
IPlketlen árulást a maguk gonosz iinz{•se miatt Plkiivetik. 

DP hiábavaló minden gonosz mestPrkcdrsük azok
nak a sátáni lelkC'knek, ha nem C'ngedjük, hogy a sok 
<•gyéni lékk - akikből véogPrNlm{•nvben a tömeg összP
tevődik - kifáradion éos elg~·pngüliön . 

.. Azért, lélek, lé-gy résen! Magvar !{•lek, ne fáraelj ki!" 
Dc hogyan legypn a lélek résPn? 
Nagy probléma. Korunk leg(•gptiibb lelki problé>máia. 
Igen. hogyne ism0rniík a f'viinviíríí tanítást Szr•n: 

F<'rPnc Virágoskertiéobiíl. ., ... Ha minden h<íntalmazást 
türPlmC'sen é>s vidámsággal PlvisPliink. gondolván az ál
dott Krisztus kíniaira. és hogv PZt az ií szcrPlmN·rt kC'll 
PlvisC'lnünk. óh. LPnnP lrstv(·r. írjad. hngv PbbPn van 
a töké-IPtes boldogság! MPrt a Sz0nt Lé-kk minrlPn h
r<wlmC' és aiánMka köziitt, mPlvPt Krisztus küld az ő 
barútai nak. a ](>gfiíhb az. h 0(!'.' \.:ik i gy(Í 7 CdPJmeskPrl i(•k 
saiát magán éos szívesPn visPljon Pl Krisztus szNPlm(•rrt 
mindPn gyötrelmPt. szé-gyent. szidalmat éos szerencsét
knséget ... " 

Oh. hánvan álltunk már LPnnP tpstvPrrPI pgv(itt a 
Santa MariaDPgli AngpJi kanu iá han PS nróMHnnk P!!vütt 
iirülni SzPnt FPrPnccPI a zárt kapunak. szÍ'lnPk. ,·ihar
nak. szidalmaknak. íítlP!!Pknek. gvalázatnak ... ps ... éos 
SC'ho!!vsPm tudtuk mpg{•rtPni. hog,· PZ az igazi bolrlogság. 

EzPkn<'k a szP!!Pnv kis éortPtlPncknPk. a mai nC'hé>z 
idiíkben (>gptiíPn szükségük lPnnP a g,•aknrlati útmuta
tásra. aprólékosan. r<;szlC'tesPn. J{·pí·sriil-lrné•srP. 

Hogyan visPlkPdiPm a mai n<'hrz idiíkbPn' Hogvan 
is kPll n'ekPm réospn !Pnn<'m? Hogvan turlom m0gtartani 
IPlkcm frissesé-g{•!? Kifáradt. Pksiiggcrlt IPik<'mPt ho
I'Va'1 P[!'.'enesítscm ismrt ki' Hogvan nvC'rjPm ,·issza ré-gi 
{•]ptkPd\'C•met. munkahírásnmat' · Hn!!\'an turln:ím mPg
ó,·ni a hozzám kiízp]állók !Plkr'ot is a kifflrarlás•óP Hogvan 
tudni·k másnknak is IC'lki Priíss{•gc. támasza lr•nni' · 

Az égi seregek fejedelme. 

És még sok-sok hasonló krrrlrs \'Ptiídik fel. arnP
lvekre a mai mcg\'áltnzott idiíkhiíz mrrv<' alit!-alig tu
dunk válaszolni. mh·cl korok szcrint más és más a mP.t:;
cliíz{•s éos más f.s más a !!VÓt!vkPzPh;s nemcsak az on·ns
ludnmányban. hanem a léoiPk élPtl•bPn is. 

Mikor tPhát a lélek kifáradásának érdekes problé
mája felmC'rült s azt sokan saját legbensöbb lelkiélPtük
kPI kapcsolatba hozták, sokak lclkébC'n fel\'etődiitt az 
óhaj is: oh. vajha megkapnám a résziPtes útmutatást is 
c.hhoz, hogy a mai \'álságos időkbC'n hog~·an tudom biz
tnsitani IPlkPm rugalmasságát. erejét, lendületét. 

A kiindulás! tudjuk. \'árjuk. kérjük a probléma tn
dbbi kifC'jtését. 

Addig is: .. Lélek. légy résen! Magyar lélek ne fáradj 
ki!'' 

Egi seregek fejedelme. 

/\ mult PSZtPndi>hr•n SZPpiPmhPr 
29-i~n a m:u!var r:írlió felnh·a~ást kilz
\'PtitcH Sn•nt \Tihálv fiíanQvalról. 
Örömmel hallgattu': :\ fpln]·.·"''' i!!a-
7Ún szf-l0s t:írg_visrrvn•flf'l ~·ír~:"' !1·~11- · 
!!atói <•lé n SZ<·nt :l!':1illv-tis;t .. ]0t.1 ''' 
fíllPC!' n köz{·nknrr:l \'nnnt1(n;/l 1,),·~/._ 
r:0té>t. A kh·:lló .. kPJ'I' . .:..zh'·n\ ·' ,,,;···td('l 
a7nnhan 0kké•n fpir··~t·-. hl•: ;~~~'.'-:-J.:.; 
XVIII. q{lzadit! mÍ"' hit!l'k _;;;".":',li
hálv filan~.!'val ;d1~o(•li "l·: ··nr'·t~r"l 
hnC"v a f!Onn.~z l('•lr·:{ inc...;,·lf.·.·r: ···~ •in1·1: 
< lhúritóia. a halilhan "' ,;,.,J,;~·!' l 
\'{•(!..;i) tusáiút \'ÍVIÍ 1;,l('l.:n1·k d··~ 1 n1·1· 
?Óia. clp tl'l .. 'l múr '17 il~···:! h:d1 1 ltl:i~ 
fplfngások m~Qsziinlt•k. 1\T, 1'1:1'. 
állapította mf'f! kis-.0 ~·;r)Jlltn\:, ~ i' 'l

gon - Szc'nt Mil' ·,l~·ból <'' ,;; 1 ·~r·\·P 
maradt me> g ... 

A hit{•t •:;,!ló fos .t!vaknrl<t 1; 'l'c'<-

P. san Elrk. o. F. :u. 

1l"n· f;1di~. >··~~\ ~?ent !\f1i, llvn~~k 
l·l':llc<d.:.: ;1 nC'\'l~. rlP a hat:1lrna I" 

nlt'Q\'(tn. 

11:u· az ószih·f'ts<;C:i szf'ntírás i" 
1n·,,. 10. 1~: 1~. 1.) mr!!<'mliti Szcnt 
:IT:kth· Fi>an"valt .. \ \';Íbsztott ní•p 
n:l"\' \'P!l•rt' ,-,:-; olt.1ln1.11Úin. :\ .T('lC'
Ju'•..:r·k k;ill''\'t'•ht•n pt•diC" (1~. 7-R.) f'Zt 
•·'\·;J .. ·..:uk· T;:s nno'l 1wr(' Tl'in n:- <;nbPn: 
"1.1 11r;l11 ,~." rlliOI!flTni 1wr(·nl<ÍHnk a sár
h~~ )))tnl."' n srírhi1Pt 1wrrnln ~-"n: ő 
r."~'c:urdni: d,· 111'111 (1iarin1mru;knririnnk. 
···"' heluii': Hr''ll tuláltatt;1; ti)hhé a:

,;C)hcn. 
.\·'. F~1 \·h:1.,_ \'il:'n.!n..:::ln t.1níti.1. hn[!\• 

;1 ic\ :lllC\'~llnk ;1 \'il:'H! y{•[!(•ig rf><;;;zt 
\'t"·:11wk annak knrnl:ÍnYzásáhan. Az 
F• 1 \·h:1z liturei:l.ia. imái (ígv a S7f'nt
mi«'·k ,.,··gí•n mindt'nnan mnndntt Lc>ó 
p:'lp:l-ft'·lt' im.1), az i)rciöc;íizl>si SZ('f-

tartás pPdig azt bizonviti~k. hngv 
Szr·nt 1\Tihá]ynak ma is küliinl<•g,:s 
nag~· hatalma \'(l!l a Sátánon. 

Viannev Szt. .Túnos gvóntató-;7<;
ki·bc bf'T;.1C'nt C'[!\'SZPI' l'f!\' iirdii!!tií] 
mL'!!szállntt asszonv. A S7.cnt ism<·
tl'lt k!TPSÍ'r<'. hog\." sorol i a el biilwit. 
Í.gy \'Ú l aszolt: ó. ·tc fpkrtc \'arang,·. 
nwnnvi fájrlalm:1t okozol nckr'm. 
Dt' mi'E!ÍS az r•nvl'm ll'sz::-1, hiznn\'' 
Friísph\wkt•t ;, lr'[!\'Öztt'm náladnál 
E ni•lkül (itt tlttn·a s7ót hasm<ilt " 
Sz .. nt Szii7n•). ki ott fiínt \'an. már 
rl•!!f'n a mh·nk 1l'ttl·l \·o1n[l. Dc> 6 1't'

r1('1nlt': ft;OPd n::nl n srirkánnunr. 
(Sornt Millnllunll. aki templomod n 1-

taia mcllctt áll. 

Az a titokzatos küzd!'lr'm ame'~'· 
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!'g~·kor nz {•gb!'n rlúlt nz angyalok 
sorai közölt mint titánok harca Isl<'n 
nwll<'tt {•s lsll'n <'ll<'n. mn is foh·ta
tódik itt l0nt n földön. Mihálv PS. an
t:\·alni harcolnak n Sútánnal (•s a 
tiibbi gonosz SZC'l!C'mm<'l. kik a lt>l
kl'k \'L'szté·n• kiirüliúrnnk n \'ilágban. 
\'a.i.ion <'Z az iisC'llPns<•g<' nz C'mbC'ri
sl·~nck, a Sútún. nincs-C' ott minrlL'Il 
isll'nt'll<'n<'s. ist<'ntagadó mozgalom
han. mint fiimozgató?' :\z lstc•n C'!
l<'n fiilPmc•lkc•dc•tt é·s Öt (•gi tróni,üól 
h'ta:-;zítani akaró szoY.it"t huszonütl'vl's 
szakndatlan istcnkúron1lúsai. {)rdt1gi 
kc·g~·ptknkcck:.;l'i pusztún c•mberi .t:o
noszságból 111l'f!tnag~·arázhatók-r<' Az 
iinmngút istenitii é•s az Isten Fiút ta
gadó bolsC'\'izn1u~nak filsu.galn1azú,ia 
csakis a .gono:.;z lé· kk le> h Pl! Krisztus 
az llt üldllzl) l•s be 11L'n1 fogndó zsi
dóknak ft.;ln' !1('lll l·rthPtllc~ n1C'g is 
mondotta: Ti a: i'nUiqaii/IÍtríl raall
roJ..:. f.;S atváto1-.: kíránsrionit nkariáf(;J,: 
csclcl~cdn.i. .4.: P!ldko.~ l'olt kc:dct 
1ita l;S a:- iqa:sánhrPI mcn nC'm állott 
(.Ján 8. 4·Ú . . 

:\z i:.;h'ntagadó kommunizmus a 
\'ilúgnssá.g ang~·a15nak ruhú,iúba ól-
1ilzki1dó!t l·s az C',gl•:;:z \·ilúgnak hir
dPI. az !:.;ten c•llen (•s az ii Kri>Ztu>a 
<•IIC'n harcol\·n. ,\z IstPnbcn hi,·iíknl'k 
a kcn'5'Ztl·nycknck ma i:-n1l·t idliszt·~ 
rü. talán io.bban mint \·alahn. Szc•nt 
:\Iihah· fiiangyalnak a tiszl<'ll'tc•. ,\ 
harens Arkang~·al >~ellcmé·n·l kc•ll 
Pltc•lnünk ~s az ií f<•gy,·nf'i\'C'l ke-ll 

küzrlrnünk. Mihály í•s angyalai <'ZZC'l 
a jelszóval harcoltak: Ki olyan mint 
n: Isten? Ez Íf'hát n győzelem titka: 
szembeszegezni nz istentelenséggel. n 
krisztustagarlással a mi hitünket. Is
ten iránti hórlnlatunkat (•s imádásun
kat! Ki o!ltan mint a= Isten? - í•lií 
hitünknek· ez a kiáltúsa töltse b0 n 
fiildkcrl'kséget. 

Szc•nt Mihál~·nak az isteni örök 
,·i·gzi•s szC'rint nagv szC'I'l'pe l0sz a 
\'t•gsií idiíkbcn is. /\z Eg~·ház r<'á.ia 
\'Onatkoztatja DániPl jii\'Cndpl(·sci
nek eg~·(•bké•nt is \'ilágosan bPszi•lií 
ezl'ket a sza\·ait: Dc abban n z idiíben 
fPlkcl Mihály. a nagy fejedelem. n{•
perl fiainak oltalmazója, {•s ol~·an idii 
.iií. amil~·en a nl'mzc!L'k k<'IC'Ikl'zt'Sl' 
ótn mindazideig nem \'Olt: {•s abban 
nz időben megszabadul ni·pcdhiíl 
minrlc'nki. nki be \'an ín·a n kiínv\·be 
(Dán. 1~. 1.). · 

SZC'nt Mihál~· fiiang~·al tisztl'll'lt• 
iísdgi. Még a IV. szúznclból is \'an
nak f'Zt igazoló f'mlc'•kl'ink. Tisztcl<'
tt'•rC' it;f'n sok kápolnát. tl'mplomnt 
c•mcltek. Fiíké•pp a heg~·f'krc. k<'·siíbb 
a \'[n·akba szcr<'ltl·k szPntí·ln'il fiilúl
lit:mi. Ez n szokús onnan ~rf'rlhetPtt. 
hog~· SZC'nt }'~Iihúl~·nak nwg.ic'lf'n{·sci 
hct:\'ckc•n tiírl<'·nff'k, ígv a }'l!ontf' 
c,ír'gano-i i·s a :\Tont-S:iint-:\Iiclwl-i 
mPgiPlPnt•s. :\'(·nwtnr>~úgban p0clig, 
:d1nl ktililn(l:-;cn ti:-;z1cli a kl'rl·sztl·n~·-

si·g Szc•nt Mihúlyt. nz pgykori C'rrld 
Wotán-kultusz hely0in építe-ttC'k a 
Fiíang~·al tisztf'lctérc h0gyi kápolná
kat. A pogúny magyarok bctörésl'i 
cllC'n az út akra. n falvakban Ps a vá
rosok kapuinál minrlenütt felállítot
ták az oltalmazó Szent Mihálv nrk
ang~·nl kt'•pmását. /\ hivií köz~pkor
ban igPn clt<'r.icrlt nz í•gi s0regek Fe
.i<'rlPlm{·nck. n Sátánt pokolba tnszitó 
SzPnt Mihúh·nnk. n megholtak IPl
keit oltalma;ó Arkangyalnak a tisz
kletP. Szl'nt Fc•renc is nag~· áhitat
tal \'Ísl'ltl'tPtt iránta: Szcnt Mihál~· 
ünnqw C'!iítt. n fiíang~·al tiszkkt(·n· 
mindc•n csztl'ncliibc•n negyn•nnapos 
magún~'l'a (•s biíjtrl' szokott f'h·onulni. . 

És ma. a mi korunkban ti·n~·lc•g 
csak a l1l'\'l' maradt \'olna nwg? /\z 
Eg~·h,ú. a kiizrlií <'g~·húz minrlPnnap 
fl'll'nwli h•kintf'tl•t az Í'!7i S<'rcrwk Fe
i<'drlmc;llc:. hn,!:(~' spgitsl'n harcolni (•s 
g,·i>zni. Az istentagadó szn\'.iPt <'l!Pn 
a mes:.;zp kPll'ti frnnton küzdéí ma
!,!Var hnm·(·d is Sz0nt 'l!ihálv oltalma 
abtt van: i·IC'tt'·b<'n (•s lstpn{·rt. ha
zúiúí·rt \·aló halálában is ... 

Szcnt 'l!ih:llv Fiiang,·al tisztclC'tl'
nck tninrlL'!!Yl:P ,inhb~i,. nüvckC'dnil' 
kt•ll' :\ll'nn<·l inkább criísödik n hi
tt·flcns(•g han!,!ja. nnnúl inkúbb kl'll 
" hi\·(; kc•n·szt(·n~·l'knck <'g~·psülniiik 
chbl'n " n(·,·b<·n. obbl'n a .ic'lszóban. 
l"""·h· Szc•nt '.Iihúlv nc·\·t'·nck iclen-
1l·~t·l: ·Ki ol.uan. ·mi1;t n: [:.;ten?! 

Betegségünkben orvosságunk hoit ll('ffi('~ak fizikai ('rÜrC' Yan !>o.Ziiksl•giink. habár ('Z is na
~~·on fontos. ffi('rt bármC'I~· munka: (('~ti. Yag~· sz~II('mi. az 
izomzatot l·s id('gl•ket v•·~zi h.:•'·n:vl)(', hanPtn HilC'~ IC'lki ('fÜf(' 

lu•ll s7('rt t .. nnünk. mi\·('1 C'Z mindí~ hat;.í.ssal van a tf"stre is . 
. \ki m('l:{i.h'd az litjába ('Sii akadi.ih·nktúl. aki fí·J sa.iéitmagátf•l. 
aki m .. gtorpan a V('SZ('dl•hn••k hittara s f('Dll'R az (')lt•nsí•gtm. 
az rnond.ion )(' a gy(jz .. lf'mriíl. nwrt ino.í.ba szállt a b<.itorsoig. 
.\z i·t .. th .... t~zánt s mind .. nr(' ki·c.;z hiísiik 1\('IIPn('k. kik sz('m
h(' m .. rrwk ni·zni í·s S1.iÍ.Ilni mindC'nkh·t•l s akikt•t 11('111 az 
ar sodor ma~ní.val. harwm akik ;,u ar ('llt•n ú~znak. 

Szrnt FPrrnc missziója a társadalomban. 

A kiiltö heJ~·esen mond,ia: .. el ötted a pál~·a. a g~·enge 
l'siiKJ.:'t'd, az t>rös meg-oill,ia". ;\z l·h•tben rz igazsoig tl'l.il'sl"n 
beválik. :\lrrt maga az det a legkomob·abb munkaterület. 
hol mindE"nkin('k alaJUlSJn ki kl"ll vennit' a ri·szt'•t a dolog
húl. ha boldo.~:ulni akar. Itt a ntunkakl"riilöknf'k hl"bük nhH's. 
az il~·t"n ing~:t>nl·Iőkl"l, mikt'-nt az t•gl·szs(•gt•s tf"st a miazmát. 
UK~· t'Zeket az l·lt'trf'vaiO t;irsadalom kiizzad.ia magából. Csak 
a bátrakat srgíti lstf'n s kíM·ri sikl'r, g~·özelc-m. ~\ fi·ll·nk. 
g~,.áva s li[\'l'll.l:f' lt•marad az i·h·htartban s hantarosan ft•lad.ia 
a harf'ot. Prdig kiilllt•h•m a:~. f'rnht•r i·lrte itt a füldiin . . \z 
('Sl."tlrgl'~ "iikrrt<"lt'nség nt·m "'Zabad. hng~· krdvét t•h·l'JD'<', h·l-

IH.'sPd_f·~_f" 'zárn.vát ~Zf"Jtk a hii~n•·k .. \ki l•h·~ii~Jwd. lt·nmnd a 
l~aJmarul. .\z akaratot áJiandiJan (•riisíh•niink kt•Jl. ,.\ tiiZPt 
fol~·ton !»~lÍl.iuk. hog~· lobo,:don kitartúan .. \ láng rwm szabad. 
ho_~~· h•szakatl.inn. ~lt·rt a kiiltő mt•gállapit<isa sz('rint: •. Az 
ero akarat. mt'l~· t•löbb, \'ag~· utúbb, dt• borost~·ánt arat". Tt•-
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Tt'luit a J .. tkf't kt'll rrc'isít .. ui. mf'rt dtiil fiigg mind .. n. 
.\z akarat •·..:-,·ik kiki h•hl'tsí•;.dinli. nu·lln•l kt•n•sztiil ,·iht•tünk 
wnindt•n tl"r\·t~t. amit ••)határoztunk. Ez 'az akaratC'r(J f'dzi vi
har.íllúvü. a kiizdi) hibt. .\1 ••rút kdl nlindt·nkí•J)("O biztosíta
nunk rnat::"nnkban s rna,t:"unlutak s JnÜ:-o.tJknak is m•·~mutatni 
az t•szkiizCik{"t. hn~::" rnikhwn tC'ht·~~í·k mt·~. :\ t'izikai l'ríít a 
rt•nd!>o.ZC'r<".,. í·~ ('~Í·~zst··~~·~ t;.í.pl;,ílhoz;.i~ .-., az oillandú tnrna
a.:-~·;,•knrlat tt·r .. mti Dlf'~. 1-:1 .td.ia nw!.{ a1 ('J.t"Í'sLsí·~f"s. í•l••trf"
\'alú. Í'J) h•~.itPt :\ ll•lki ••ri'nl'k ~ t•riJ~:.,.ü.ití·!>oonf"k is m('gvannak 
a !>ooa.iáhat::"n"' fl'ltí·tt'll•i í·~ t'"'7k4izt•i. 

hh· i!'! toíptlkk kc·ll. .\ lí·lek l'll'lt·mn• !-.ZHrul. :\likt··nt kur
L:Ú ~~·omnrral. ú~.'· í·lu•s klt•kkt•l :OO.l'tn h·ht•t tartilsan !o. •·n·d
nH··n,,·l'"'t'll dull{ozrd. (.!>o.Jkhoc.~· amint az í·ht•1íi ft·~t nw~\·i~t·li 
a h·llu·t. ÚA~· a lí·h·k c··ht·~sí·~í·t .1 tt·~t i~ mt·~..:~··rzi. l·:rJ t••st Í'IJ 
h·h·k. d t• a m;i,ik ;, <ill: i·rJ ldl'k i·rJ h·' t. .\ h·lt-krll'k t<i)rl;ili•ka 
a z i 01 ;,l ds ;.i~. ~ füh•t: a s 1 t' n t :~ l d o 1. ;,i s. Ez a kí•t í·lt•lt•m 
hathatú!'ooan Prüsít i. to.iplal.ia a ldkl'l. Lt. tf'rt•mti IIH'l:' i·s hiz
tu:--.it.i;.l az í·p ll'llu•t. ~a~ y han hoí"zi.Í.i;.írulnak nu'·~: a lí·h•kt•rü ld
ft•.itt··:-.t·ht·z s na~~·ohhíLi~:ího7 m ;.is l' t' l t' st'~ i ts í· l:',. k. nw-
1.\'C•k lt'IH'tnt•l\. tün.:~·iak , . .,. atan~·iali .. \z t•hühHz a hlu·s1.1kat 
o.nrozhatnúk. a nlii ... ikha a ha.it;.ir:--.al;.at. kik ,·,·liink s nwllt•t
tlink ha~onlú c·t·l···rt kiinlt·lwk .., mink••t JJI'id;í..iukkal lt'lkt•
'ítt•rwk ~ ~(innvii\·i· tt'!>ool'ik a iutalum mt•gszt•rzt'•si>t. 1~-:y OJ;ir 
a kf;t(•Jf•c.;~t·~,:(t•)jt•:-o.itÍ·~ Í'l.:-t>ffi kt"•rdt•"'t• "'l'l'ft'IH'SÍ'S S f"l:'\'l'lfijJi 
lllt'l{uldá ... t n:n·r. · 

Szt·nt Ft'rt'll(' vil;i~.:i rt' tHI iP na~-:~·..,7(·rÜf'll rníikiidik f' tí·rt·n. 
ILínt·\·l'li s mf'..:-n••vt•li tagjait a rt·mlszt·r«·s nu1nküra s nu·~.:
aclja ~ biztosítja a ~7iiksí•.t:t'"'i l'rüt Phht•z. t-:zt l't·.it.iíik ki hiivt•h
hc:!1 ' .. tíiz•:.t.''!'!l'bh~·n. Szt·.~lt l:t•rpru· azt t·duzta. hug~· a \"il;.i~.:han 
•·lu ku\'(•t•!.• a J~al~·.a ••lutt nt• g~···n~,:•· mtulra t•lt·,ihutNI.i•·•wk. 
ha1wm t•ru~t·n all.rak DH' l:' a hel~ iihl't. 

1•. It dh~· ,\pullin;.irisz. O. f'. :\1. 



E~~· mt~~· tet·ciárius világrasz()lú tette. 
(Kolumbus Kristóf első útja). 

1'. S•·hrotty Pál, O. t'. :11. 

Amerika felfedezi·se az emberisi•R tiir
ti·neti·ben hasonlíthatatlan fordulópun
tut jelent. A l'eri'RI'I'SI'k missziós tiirti·
neh'ben nem kis1•bb a .i<'ll'ntösi•Re. Ku
lumbus naRy tette új inin~·t mutatott 
Szent Jo'eren•· fiainak. A 1'ávulkelet dia
dalmas multú misszióiri1l l<•szoritutt l'l'
rent•es ltend t•xpansiv ereje számára 
minden l'ddigi irányt mcssze fi'Iiilmuló. 
szinte vi·gtelen ll'hl'lösi•g••k nyiltak m<·g. 

Nem1•sak a könetlen hitti•ritöi mun
kából \'etti•k ki ri·sziiket, hanem az új 
világri•sz felfed<·zi·sl' kiirül is el•'vülhe
tetlen i'rdl'mek<•t szereztek. 

Kolumbus Krishif maga ••mliti, hug~· a 
l'erl"Dt'l"Sf."k, - kíilöniisl"n barát.ia. l't•rcz 
.rános. a span~·nlorszU.gi Uabidáhan le\'Ü 

Püspiik At~·ánk beszi·d kiizben. 

fl'rt'll('f'S kolnstnrnak ft•.h•. \'ilá~ra
szóló \'állalko1iisoinak l<•!(kritikusabh 
Jlillanataiban •m•lli·.it• álltak. huzditnt
ták. kitartü.sr;.L st•rkt•nh•th·k l·s hath:.ltÜ
san támngathík. 

:\likur J.IHI-lu-n mt•rt·sz h•r\'t~\'t"l ol \'i
lág t•lt• ll•lu-tt, nlinth•nki khu-\'t•lt•• t•s 
g~·iJJ:.~·ithatatlan t·antaslloinak tartutta: 
t'JO'Niiil a h•rt•nt·t•st•k l"ünillu·. l'i•rt·z .J;i
nu~ tartott ki tnt•lh•th•. 

J•,··rt•z ,·ult az. aki ltaht•lla kir;íl~·rw
n:il KtJiumhus rl·sú•rr :tudit•rU'ioít hizln· 
'itntt. anu•l\' az7.al a1: ('l't•dmt·nn~·t·l .hirt. 
hnJ:.~· a kiroÚ~··u• a Kulumhu!O!túl kl·rt ha
.iúkat , . .._ az ti!'<l!'<l7t's l't•hol.t'l't•li·!O!l rt•ndt'lkt•
zi·si•rt· huc·s:l.itt•tta. 

11!1'?-ht•n. rnikm· Kultrmhu' J•aJu..,7 ki
kiitij.it·hiil t•lüsziir n;.u.D· nt hi nak rwl,.iin
dul. l 1 i·rt•z t•lkíst-·rlt• a ha.iúra. i•s nu··~
t'J.:"~·szt·r nw~oíldutta i•t. •·mht•rt•it , . .., nw
ri·sz \'oilli.llkuz;.ls&i.t. 

Szt•nt 1-'t•rt•n•· rt·ntl.it• iroint valú lüLi!O!. 
nwh· ti!'<!zh•lt•ti-1 Kulumhu ... t·lt·tl' utu1,,-, 
llilloino1to.iil.~ mt•J{Iiríztt•. 

\'isznnt a n:u:.~· ltt•rul i!>oo 'uha,t•nt "'1.ilniJ 
!'>~Zt'rt•lt•ttt•l kt•hlt•rt• iill'ltt• t•zt a 1101~: \ fioit. 
az t•ntlu·ri!'>lt-'J: ttirlt•nt•h·•wk t•l.l ;,u·. t>~.,:~···

diíhíllú alakját. 

:\likur 1506-ban Valladolidban, Ko
lumbus mint harmadikrendi testvér 
szegényen, elhagyatva, Szent Ferem' 
szegény ruhájában meghalt, a ferencc
sek voltak azok, akik keserü csalódá
sokban gazdag életének végét megéde
sitették: a vallás vigaszaiban n'szesi
tették, testi igényeiről gondoskodtak, és 
m·mes szive utolsó dobbanását és lelke 
sóhajtását erőslelkü imájuk szárnyain 
kühlti•k az Cristen felé ... 

Kulombusnak és nemes barátjának. 
Pérez Jánosnak, a rabidai gvárdiánnak 
nagy tettét a világ sohasem méltányolta 
eléggé. De talán nem is lehet eléggé 
méltányulni sem világtörténelmi, sem 
egyháztörténelmi szempontból. 

:\legtörtént! 
i:s azóta a \'ilág legtermi>szetesebb té

nyének tartják az l'mb<•riség történeté
nek egyik legnagyobb esemi•nyét . .,Ku
lumbus tojása!" 

Jiij_jt•tek u :,:~iinj!~ii!o;i Fájdalma" 
Szíízun~·u íísi kt·:.,:~·Iw:~ .~ •. ,.! 

A gyöng~·iisi barátok templomának ősi 
kl'g~·szobrához zarándokol szeptembt•r 
:!O-ra ml'sszi \'idi·kröl a t'ajdalmas Szüz 
:\lária tiszll'löinl'k buzgó serege. Sapja
ink SZt'D\'edéseibt•n t.~s a boiború ziva
tarában fokozottabb ragaszkodással kö
zt•lrdünk a Szenvt."dö Sagyasszon)·hoz. 
s kiinyiirgünk \'Ígasztal&i.sl·rt. f'röért. az 
l'mbl'risi•g bi•ki•ji•i•rt i•s har~·uló testvi·
n•ink !l'~·özelmi•ért. 

Az iinnl'psi•g sorrl'ndje: Szeptember 
17-i•n, 18-án (<·siitiirtökiin és P<'nteken) 
l'sll• 7 órakor szentbl'szi•det tart P. Ke
<'Zl'li :\li•száros ,\Jbert, O. F. :\1. missziós 
ah·a. l'tana ájtatosság a Fá.idalmas 
Szüzan~·a tiszt<•leti•re. SzeJitl'mber 19-i•n, 
szombatun: O. u. 3 órakor litánia. utana 
J:~·iJntatás. 5 órakor kl"resztút-j&i.rás. 
};ste 7 órakor Szl'nt t'l'ren•· \'ilági 
U~ndji•n•·k kl'riíleti nagygyüh'sl'. Szó
nukai: P. Puszta~· Hábor, O. F. :\1, ur
szagos n•ndi igazgató, P. Ui•z :\larián, 
O. t·. :\1. \'izitátor i•s Lantos-Kiss Antal, 
ifjúsági lelkipásztor, író. :\lajd g~·ertyás 
kiirml'nl't a legméltóságosabb Oltári
SZI'nls<'ggl'l. };stl' l't'l 10 órakor közösen 

:\ rn;.itrahoizi tt•rniJ
lumszt•ntt•l\·srt• 

DU' lU' l. 

Augusztus havában volt 450 éve, hOIIY 
Kolumbus P.lsö útjára indult. Kiváló 
emberek rendkivüli tettelnek nagyságát 
ú. i. csak történeti távlatokban tudjuk 
igazán értékelni. 

Erre az alkalomra a spanyol hatósá
gok felkeresték Rábidát, a Földközi-ten
ger partján fekvö ferences kolostort, 
amelynek lakói szives ferences vendég
szeretettel fogadták a spanyol társada
Ium szine-javát. 

Pérez János utódja, a jelenlegi rabi
dai gvardián ünnepélyes szentmisét mu
tatott be a megjelentek előtt, akik lelke 
bizonyára szent összeszedettségben meg
!átta annak a szenimisének cselekmé
n~·ét is, amelyet 450 évnek előtte Pérez 
János atya Kolumbus és emberei jelen
létében közvetlenül elutazásuk előtt 
ugyanazon a helyen a :\lindenhatónak 
felajánlott. 

Az est folyamán több előadás hang
zott el. amelyekben egyházi és világi 
kiválóságok Kolumbus és Páter Pérez 
\'ilágtiirténelmi nagyságát, és a t'eren
•·es Rendet általában és a Harmadikren
det dil'söitették. 

••limádkozzuk a ferences rózsafüzért, 10 
órakor ünnepélyes papi zsolozsma a hí
\'ek ri•szvctelével. a végén szentsi•gi ál
dás. f:.ijel 11-12-ig engesztelő ájtatos
ság han·oló hon\'l'deink győzelmes visz
szatéri·si·i·rt. i:jfélkor szentbeszédet 
mund: Tóth Balázs, el'scdi plébános. 
Szeptember 20-án, vasárnap: Hajnalban 
t órakor keresztút-járás. 5-9-ig min
den órában szentmise l·s áldoztatás. fi 
órakor i:nekes nag~·mise a kolostor jóte
\'Öii•rt i•s har~·oló honvédeinki·rt, utána 
szl'ntbl'szédet tart: Lantos-Kiss Antal. !l 
órakor ünnl'pi szentbeszédet mond: P. 
Ri·z :\larián, O. t'. :\1, L'tána a szentsi·
~l'S kiirmenetet és az ünnepl•lyes nag)·
misi•t P. St·hrutty Pál. O. F. :\1. tarto
mán)·l'önök \'t~gzi. ll tirakor szentmist•. 
D. u. fi-l 2 órakor a \'idcki bú<·súsok n'
szi•re litánia. rö\'id sezntbeszéd, a keg~·
tárg~·ak megáldása. Este 7 órakor a be
feji'Zö szentbeszi•det DukJai László hit
ta'lár mondja. majd litánia és Te Deum. 
Akik Szent l'crenc \'ilági Rendji•be bt• 
akarnak öltözni \'agy fogadalmat óha.i
tanak tenni, saját lakóheb·ük ph'báno
sának írásbl'li belel'gyl'zl'SÍ'Vl'l jell'nl
kezzenl'k a Sl"krest)'t0ben, hog)· a szer
tartJs időpontját ml'gtudhassák. 
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KRISZTUS KÖZELÉBEN 
VIII. 

.,Boldupok a békessCgcsck, rncrt ök Isten 
J "w' d' J ug nal< hiL'atni" (Máté 5. 9.). 

X:1g_,. njúndéka Istennek, nagy kinesc 
:tL cmu~.·n ll'lcknck a bekesst.!g. l\lár Ina
hd :1.:: ~~ :::zercncscs állapot is nagy tlöny, 
m1l.;.ur H'llKl ncn1 bant. senuni nc1n 
nyugtalaniL Csendben, b~'~\:ében tclii\: dZ 

1.'JL t. I\ulL'S iJ~sz~.·utkozes, nu1cs ban ta 1om, 
n~.·tn zaLu·Ja az. t..·lct rendes roly.b~lt 
:-L'nlmt kellL'n1ctlenscg. 

El az.unlhtn csak roYid ideig szo~.::oU 
tartun!. Egy kis ielreertcs, egy hinden 
1clluny.J.nds. \·agy \'aLJnll szercncsc:llen
~~.·g. e:::.etkg egy ru.:-;sz lur. ugy elr.!bolJU, 
nLntha ~tlhd;:,C lett \·ulna a csendcs 
nyugaltHn. Ez cgyszerUL'n ajándl.•k, 1n~nt 
dl\.dlT~~tk a sz~.·p 1do, \·agy az cgcszse~. 

. .:\L. igazi beke:::SL'g nen1 ily in~ata6 
".~1pukun all. I\en1 szcn1dyes ját0k.1 az. 
t .c~IlL'rl., hanc1n az. Isten seg1to ke~,y..:ol-
1.1.._ \d es kltartu h~1n: ;.d tal nlcg:::.zerl..:i.t 
J\.<lllll1d.J~I a U1i.lJdlll1i..lS ll'leri.nek. l.stcH ur
:<.,:~;uVuH 'Hl'lll U ll'tlt.'HSCiJ CS !]1Jl1L't.l.''ll9 

lJ t i.t'Jl' tu·czlkudll·,:, ho Hem a.:: c run és vlt

/,l,dluun 11!1111Jl'U LH.:kc. Ez a béke isn1cri 
l:-. \ i.lll,d,Ja ~L harcot. Su t ncn1csak \'<LLO.Il

.1~'· h~nL'lll tc•Jl'.S ~l•\.L'ITCl !ulytatja. iJúr
ltLllU \·ailoZd::-i.l. \·agy csapása szakad rú 
.11. t let:-. ui ::-n.Jk, akarn11no J.;.arok cs :c~z
lL':-v:::OL'K v!JL'k. aL b~cn ~zeretcten nyug
\ u tJL ;\.L'JL'Llul kl nl" lll zukkenti sen1n1i. 
C:-enLIL':-- L'S llL·~ü·s. n11nt a Indyyizu h t:~:: i 
l .t\ ~tk. A ~Ld, a Ylhar alig !udruzl.t. a 
bL·d~~ul): t ko l'::-ubb.masa alig gyuru1.1k 
~;,.J~...t. Lgy-l.;:L'tture zu\· artalan a tukre .. 
Tul L'11C!l \ vnc~li..J.l\..ban YbszatuluUzlk uL: n
lll' ~lZ L:.!, .. 

. \ lJL~\.L'l ilyen~.;:l•pcn őrző ll·lck L'rl.i 
u.~Y ...tn <.t ~ur~c~ap.Js, a l.;:aru.::;odas e::.etL"Il 

c1 li.t.Jdd::nat, atlatJa L'S áterz1 a Ycle.J.,ro 
h-t~r .t!J.'' un..tt. de 1eltorn: kes1.ulU crUlt 
Lt bL i.;:L·LL'll"'q~ un.lugL"nek cllojt,Ja. i1c·;cs 
Jull~!lllll,\..tt il·gyun. Bebú Yllagf..lt llllll 

uuUJ.t j>rt:Uúul a busszu, ;JZ clkcsef•.::.J·:~ 
.-.t. l n \·cudyl·tnek. 

L!.t a IJL"KL't a yil~·tg nem adhatj.J, Ez. 
c>l' L'r JL'Lll:-. ~~J~I!ldL'!\.a adh~lti.llOS ko
\ v: ur :-l.~tm~tra. JL"ZllS a l>eke 1cJedei.uc 
·•.i i.lllLiL '''-'I:Z...t tn v g \'L' lL' hu~L g cs harco::. i.. l t, 
~~..he~: ... :~~:-. l\.U\ L'lurt ... ..-\krnck ld;.;:c l'Z

IL·i d lJL1\.v\ L"l l ;.;,e:-:. ~!Z '.·~,;cL~lll Uui.d•1g. 
..-\ lJli':L' lL·JL'LlL:IllL nek ul'.-.Li.tgahuz. tart<)
~:.;..;., h:L'l1 h<JL<llll"Jil', J:· .. tl'll lii.l ... 

A ll'lki bt·kc 
" J!l·(,g~· .. ,mrnja a n1í L"LiL•::: C(l\ u/.1\Ull!\.!H!,.;:. 
.\!.11· ,u: u.-.LU'.l';.-.L·g }Jl'UlL"tÚji.l ;:-. HL"ke jl'
_.n:, l11a'Ht k (ILi.t&L.t.-. ~. ti.) llL'\'L'Zl. Cgy~n

L'/. .1 Ji l \llL 1<~ k.r.J.t, tll:iyen ll'::-1. crw.ek a 
lt·,11 UL',L'!ll!il'Í\. Ul':-/.<tg.L .. Egyutt ldl.;,,j.;: 

l1Lt,'-J ~, • .;.,..;.ur· ;,, li...ttri.a:::. i.1 b<trannyal cs a 

J;,.J ll lit q! ... \ ut t li.tll,Y<..!Zlk a guuulyc\·LO:; 
l~~ .1tt l~ lllciJlÍ a UurJU, uru:-.zl<tn l:S j un. 
L .... Jl.tl ,dl Y l ~yt:rml'~.;: terelhl'll U1\.L't. Bu~·

,'.1 1 ..... lllL'U\.L' L·g:.·ua lcgl'lnck, l·gyutt iJ'
:.~ :,:.L·J.;, i.;.u:~ i\.L'lk. E~ ::..t.alnlat e~Zll\.. I11dJd 
./. t·:' !.~/.d!l. Ltl\.,d'l'::-a!\. ;.tz u;.;.ur. .A c:--e

' t! l J \ •0 ;.tll j.li:-Z;Jdul.lk a \'lPL'fd ly u-
L .... dZ ;.t:-p • .-..rugyu url·gdJe Jug]a 

•. t !•: ;,,;, LlllYi.J'L:Jtvl d\Ll~~t:-ztutt Ju.-.dL'Li·' 
'li, "' ll. ti-~ö,). 

(;·.ut.:•II,U :-/lOL'kben l<.•fe:-ti itt ;J. l11l':--

' .: ''l: r,., r: t t l'.:> I.Juldug::-Ligut. TL·rnlL·-
·, .-L:J J,L:r. ;-LlJ.~.t.:L'rlnt kell ezt Lrlt:IÍ, 

Jlo~:.tlll c~'\,': lL.;u t.:rtell·n11JL•n. A Yé
: v;._;,! .... tut-: u ... l.tunuk;.;.el l:llL-ni.;.eLÜ 
ml :...:.~;.,· .. : .. ~.>l' JL·:t·lltl elúsorban az L"r 
.J~ /.li."> .-/.Ll.;!: ~It\ i.tl!tJZUtt, ll1L'gUjUJt }L> j. 

·,; .. ::l'!; !tlj],lJIJj(J >/l.':l\'L•dv),\'l'l oJy
,J!lli,\',J;i ''~.r;di\u:nLlk. hug.v ~~ Iw .. :-.z;tt, a 

JJL,nt m:·" nlm tuLl.Ftk ll'tn•hozni. :\lint
lld ~~z G~ l.~ un uz ilyent nem 1s l: t intette 

lrta: P. Roznik Rajnér, O. F. M. 
volna. A mi nagy rendi tcstvérünkröl, 
Szent Bonaventúráról mondják életírói, 
hogy a kegyelemben olyannyira mcgszi
lárdult, hogy semmi földi csapás nem 
tudta kizökkenteni lelki nyugalmából; 
mintha Adám vctke nem ártott volna 
neki. Dc ugyanezt mondhatjuk mindcn
kil'Öl, aki az. Ur Jl·zus ~egítö l\.egyelnlc
Yel eléri azt a tükl,lctcsségi fukot, tncl.\'
bcn neki minden mindcgy, csak az lsten 
>zent akaratát teljesithcsse. Erről a lel
kiállapotról ad önmagában 5Zámot Szent 

Rózsafüzi·r Királynöjt:>, 
kiinyürügj t'rt.•ttünk~ 

I\ .. ,1 ~1pu~tul. m:;..;.or irj~l· .. f.ld: ll!, dc 
nnir HCIII i·n. l!iillt'lll Kr~....;::illS d t.'llbl'11-
IIC1H." A lel:d l·ktnck s;rl·ditü n1~~;.:.~~.-.:<l
g~• ez. dc e~L·rni 01L'gsen1 lehetet iL' n ... 
.:\ ::\lc.-.:,:-;i~t~i ur:-z<'lgban ennek LLtc~·trJ. cl
l•rhetö. Es ezt jL·ll't.tc clíirL' a prúfv~ a. 

Dc ]eknti a ~;;ne:' kír:.t.-.: a Kri:-ztu .... i 
ur:--z{,~.:ban a tu;.;,L·il'tl'S ll-1kl':.;: ('~:--·m<'t:-h(lz 
\·:1:ú ·:.;.:qK .... vbtdt i:-. Anú :-z;úHki~. J\,
h;t:-.l.n:,:~·~·"' l.:O:lllL'l'C'tlcn f(!L!.dom i..;.o;.uttu:.;.. 
Uc ann:d tJihlJ jú:;z;,'mdL;\_ jo,J;.;.:!l·;,d. :-út 
unkil·dt h·Lddoz~ú: m;t::-11;-;.l·rt. li\·t·n \'lJ:t 
q.,:yc..._ h:t;.;.,i;,...:l•gl';\.\Jl'll ;.1 ln\·uk ·t.ktl' <ll. 

;,p ...... tulu:\: Idejl·bl'n. !;...,y Íl'J:t L·zt lL~ St.cn: 
J.UI\<ll' .... ~1/. Apu~t(llo:.;: c ..... l'lL·kl'detl·ilwn: 
",\ ltíruk mi1td us,,.:dur!rdtak i·s JltÍ11dt

J'"l, J:o:iis 1'u/[. Hlr!okcld:t:t t··s )U/'CI.blt 
cludtcih:. (•,<.; f!S:luoattül~ ti: u.,s:n;('kllr'l,, 
ki!!('k-k.in('k s:ul~~(··u/1(': nu·rtt'll. Snpull
};('llt ('({// s:ÍI'I't•/-/l'idJd i(ir<fr•J: (l lt'llr
jJ/tJI/i/J;!~l, !w:olll:t~rt n··u<':!d.: c1 /,r'IJ!WI'

.~:(·ui·~r. ~''!•'JHio:á.'>sHI t··.o,; o s:)l· t !1!'·<• rii
-"<'!IJ'I'r·/ l'(': t d: uuJpuk/1(}: a.: t~~ t/('/1, dí
cst·rl(.): o.: htJ Itt t's Cl: qa'•s: IJ(.'j! s:t·rc
!('fJ.'IJ('IJ 1í ilfl!ral .. ·." (:!. 4-l---11. l 

:\1. h1l'Ilbl'n t·:n1l'l'lllt. ;1 lltt1bnd11 dr)l
gu;\túl tl·ljL'."l'l1 kl:-.J.:rh;lrlldt :1 it·;~ ;l:k:,l
!lld:-ó ~11. ilyen tokt h': L·:-- l :t·:rl' .. \htn.:,.\' :.~,.._ 

:-::il1i~l·nt a ~/.;!lll t tk gy,ll .iJJlldtJl~. l; L·-. t -\w 
tij;.;,l ktt•:.:c·k ]...; kl'rtt:tt·:\: ktl/1 n·w~~-
;..;.unt l'/. ~~ lJf1:dt1g ~·d;;qHI:. ~~~\,~l 
kl· . ...:tilJlJ tal;.d1m;, h,~:o..JJ!l:rJ t ll'ttlliJ!),i' t .:\·t· .... 

kulo~turukb;,ll1, PL·I'. .... /.l' olt :-v m:ndt llltlt. 
JIJ::-.1.('0 ;1z t·mbl'ri g\'t'!lé.!,·-· ~(!d,, ··"' lot'

fur;..u\.Udík ... De a ll' l let u .... ~~~ t rnt·.~.tt!ta 

az Or Jézus, a béke fejedelme, csak le
gyen erős és kitartó akarat a megvaló
sításra. 

Ezt a nagy kincset, a lelki békét, ke
serves harcok, önlegyözések árán sze
reziletjük meg. A földi értékekhez, va
gyonhoz, kényelmes és biztos élethez 
\'aló tapadás vérünkben van. önmagá
ban nem is büniis, sőt Isten akarata köt 
hozzú bennünket. De megfékezni ezt a 
természetes hajlamot, lefogni a több jö
vedelem és irigyeltebb Clet felé húzo 
i·rzéseket, bizony oly nehéz, hogy még 
a nemcsebb emberek is meg-megrop
pannak alatta. 

Valójúban azonban mindenki elérhet
né! Isten mindenkinek készségesen adná 
segitő kegyelmét. Csak a közremükö
dl'sben ne ll'nne hiba. A prófétai elöre
mondils is úgy beszél a békéröl, mint a 
1\ll'ssi~ts orszúg~·tnak últalános, minden
kire kite1jedő nagy kineséröl. lgy ér
lL'lnwzték <·s alkalmaztük az elsö ke
ll'.:-:;.tL·nyck is. 

Ik nll'g az Or Jézus születésekor az 
angy~llok l'nckc is errúl szól. Azt mond
ja ug:o.·i.lnis: "Dicsőség a 1nagasságban 
Jstc1111d; cs a füldön bekesség a jóaka
mtli c>11bnel<nck." (Lukács 2, 14.) Ez az 
angyali sú>zat programmja a született 
L;yenneknck. Vi~~zaúllítani a bün által 
l'irabolt lchctöst'gí't az lsten dicsőitheté
~l·re l·s ennek folyamúnyaként a jóaka
r~tt ú ernberek rl·~zerc a \'alódi békessé
get bizto~ítani. És az. emberektól csak 
JÚ~;:úndl·kot kh·ún, amit bárki adhat. 
Vll:.tgn,... azonban. hogy n mcrö és üres 
~d11to1.Ús a jt'J utún ml•g nem elég. Szük
:-;l'.~l's a ~í'úndd.;:hoz a \·éghezvitel eröfe
:-zltl':-;e is. De ahol C'Z megvan - l•s min
d,·n L·mbcrnél meglehet - ott a lchető
:-l·ge tneg\·an egy ut tal annak, hogy ré
"'''ulhct uz Üd\·üzitö földrehozott nagy 
klltl·:...l'lJen, a lelki bt•kességbcn. 

Ennek a nagy lelki magasságnak 
al:1pja az igazsúgossúg. 1\Icgadni min
d~n:.;.inek a tnagúét. Senkinek kiirt. bajt, 
h~ttl'i.ÚlYt nem okozni. Csak aki ebben 
""'r >ZiL>rdan id!. annak lehet rcmcnye 
;t!Td. hogy la;;;:;;ankint úgy megerősödik 
dl. erl'f1ybcn. hogy JZ l>t ért kúrokut, 
\'(•,....ztl'.-.:l·~cket. ml•gha emberi ros::.LJ!-:a
L.tt búl erednek is, nyugodtan el tudja 
n.:-:l•lní. A Szentírú:-;b~m ol\·ashatjuk: .. A~ 
ioa:súg ~1,111t111Uicsc békC'sséuben 1't'ttl'tik 
d a l>d,T,...;:('ITtuk által" (.Jakab :L 8.). 
En L' \·un.ttkuzúl:n~ n1ondja Szent Agos
t(ln i ...... Ll·g·'' i.l2.:ti.::-Úgos l·s ~tkkor bl·kcs
:-t gl'd ll':-í'. :- 1gy az. igaz::-:tg (•:-; béke 
llH'~t-.....úkolj~·~k ('g.\·m~·~....:t . . . Ha az igaz
:-.d:.::...:.d lll'll1 \·:~.~~- b~tr:'tt<tglxm. a bl·kes
·'-1 :..: S('ll1 fog ~ZL'rl'tni tl·ged l·s nl'll1 tér 
lJL' ll•,;;:.úl" (ln p:-.al. H-l.) F.s az igazsúg a 
lll'ktllk p:tran('~ honluzúja. lgy fúgg üsz
>lc ~~ par~mc:-: a Uuldog:--úggal ... 

:IJE(;.JEI.Jo:ST A SZEST AST,\L 
:"IIISSZJ()S !1.'.\I'T.\Jt: 

.\.'. l!II:L t'\Tt· ..... ;:ú!u l'ddU~IÍ Szl'nt An
t •. l-:tJ: ..... ~I:!·h n.qJt:·ll. t'/. l'\·ln'n is g;,t;.tL.tg 
t;~:~;,:ll!~::n:~l '.., ."/.~··m·~:-; kvpp(•} il'll'nt 
IJ!t•"' JJj(•lylwn P. Sdil'llrt!/ P:'d, u.·F. :\l. 
l.d.!I.J;r;lll.\'lrl!lfl;\., 11. X<tl'll!l Kapi ..... ztrún. 
11 Tll!/1(.'>; AL!Jlh, P. s~a/U.IJ Emil. P. 
c;~.ti1 c;.:lwrt Kuni('s S<'mdor. dr. 
.'•,",·/uulfu St·lJl• ..... 1\·t·n. 1'. Káro/1/i lkrnút. 
.\' ~· ··~ i .oi"l~o. S.1uu 11d!1 I kl.;. Kt'rl'lt!JÍ 
V• !• :11 ;\J~,,~uo;!llrl/ Ho; ...... <t. S()lltllli !\lar-
;.....i '"' nr.t~r~:; l~Ilttnr·) Ir;·, ..... alt talúljuk. 
.-\r,~ ::tr ! ;;;,r. :\ll'~l'l'IHldhl'tÚ kiadúht
\ .. :"!tl!J:.li.lll. t·· . ..; k,~ph.tto minden fercn
t't':-' l\1 dr~~ luJIJ:tn 
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SZENT FERENC ATYANKKAL ... 

Szomorú, borongós szürke hétközna
pokban kerestcn1 a boldogsúgot. Szcnt 
Ferenc Atyám észrevette. tncgfogta ke
zem és elvitt az igazi boldog~:q,~ kt-k 
hegyére vezető úthoz. Ot t 1nagarnr<1 h~t
gyott. Fent maj<.! taJ<dkozunk! 

Hosszú az ut . l·s bi1.on v sok cso-
maggal nchl•z! LetcgyL'Il1. 0s Plhagy
jatn'! !'! Tépclödl•semben tiivisek klJt.é 
kerültcm. !vl~gtl·ptek tcstclnct, ruhúmat. 
De amint fclnl·t.lL'Ill a hegyre. lútLml 
Szcnt Ferenc Aty~úücat. A csomagukkal 
lassanként ne1n türűdi.Jin. Egyst.crre 
kiinnyü lett az út ... 

Es most itt fent, a boldogs~-~.L!" szent 
hegyén... teljes lett a boldogs;'Igonl~ 
Múr n1oso!ygok a \·o!gybcn fell'jlc1 t c:-:~o
magokon! Az álarcos l.wldogs~·,gon! I t L a 
csend szigetén gyünyürú Zl'l1C' h~tllat
szik. A tcrml·szet l·~ a s;i\· titokz.:ttos 
muzsikája. üzenet jiln a nwr:nyur . ..;zúg
ból a kis n1adarak l·nckl'ben. a tenger 
moraj~·1ban, a feny\·esl'i...: ZI.Ú~;·t:<liJan. 

Itt \'an JC.:·zus. Csak e~y <::-lll<It!,gtd ki
rakott. azurkek mL•nnq·zet \·;'ll;Iszt cl 
Tőle. Hiszetn: künnvu· lL'SL 1Iozz:1 út-
lépni egyszer. · 

IIomoki Szabó :\largit. 

HABORV \"AS 1\IOST ,\ S.\Gl:
VILAGON •.• 

J. Gondviselö lsten a háborúban. 
Ezer, meg ezer l{mg v:->ap 1cl. Pu:--:~:Ik. 

gépfegyverek. golyú:-;zún·J;.- lÚtl!:..JtL A~yuk. 
feJrobbant bumbúk bn:.;.ja. Fcl:._:_nl.Jiotl 
házak, falvak, \'Úro ..... o:..... gabona1tÜJ!di-> 
tüze vilÚ.i..!ll bell• az L'JI:'I<tktib,L l':..:.\·an
akkor l~·mgok al~z<:!-:.ti\. k:. Dl;Jd.tliJLlS. 
lendületes. szl•p l·letlangok: frdLil, du;
zadó férfil•lctek. 

E::-: túl .J. fL'lcsapú. pu.-.;; t í;o l:ú1gokon. 
tUI a kial\·ú l•lf'1ltlllgt~kon: 

ébren virraszt a gondvis••lö lsh•n. 
lg;Jz, lúthatt'J, ~·r7t ;\l'lhctti \'~do..;;'t_~ a 

hUUurúban: l'lt'tck l':-1 any;tgi (··rll'kck 
pusztulú."a, lelkek ehlun·ul.~:-~.~. Ill ikt:io
zés. nyon1or. 

Bü\·en hull. \'l•sz ~IZ l·lL•t. T~l.t'I!T]c 
szúzezrek nwr~tdnak :t c . ...:~lt:mwllin htd
tan. Hi<"tba \'ÚI'j<t m."11· t't;->t'l o11hon ~;t•
retü szulü. hit\'l':'. ~\-l'l'nwk. I·::lllt~l.tll.J:.
a hú ború ka:-.z:.t.i.t 11.~ om;Úl. mmt .dltiC.:\' 
.szúzczt'r:.:;.úm dun L k t1 rt·\ lll\'l'l. \ :r.t
gút a tL·mpL.I.:->dn h-pl'..:v1(i nLt:..:y.tr .:..:.t;d.t 

FelmL·rhl'tL·til-n ;11. ,til\'; ~;t 1 rtvk 
tulú.sa i:->. FelpL'J'l:--l'lt ·\ :t!'ll:-'11:\:. J :t:..:. 
clpu~ztított (•il'll'm. lu .... ;;t'!'. I'L'Ptl~~~~l·]wi.-. 
tengC'rj:'tró hajtH.tri."L-..11;.;:, 

Az t·letl'k pu:-;ztul;L-..a muc.:<1tt lv:--;-:t•i(í
dik a f(•rllizö bL·h'~:--l'~ r, mt•. }1.1~\- llh'l! 

több (•!etet ptbZIÍt."iOil . • ·\1. ;lll\ ,1:._:; ]1\l~/.
tulús nyomún .sL•ttl'ni\L'di;-: :1 nyum11!'. 
forradalom kist•rtciL', il():..!\' ml·.!.! ttlillJ 
pusztulást, rnt.'·g tüb!J nyu;nort HkiiL'Il 
fel. 

A h{tború pu.-;ztíL't...:a ll'li..:i l':dtJI'\"tllú . ...:t 

eredményez. A bömbölő ógyúdörgés és 
gránátrobbanások közölt eltompul. a fi
nomsilgok felfogására keptelenné ,·úlik 
a lélek. Inter anna i.'ilent muscL<· -
mondották a rl•gick. Irodalom, müv(•:-;;ct 
ke\·cscbbct termel, s ennek a kc\·ésnek 
is nagyr(·~zc a h<..J.ború szulgálatában áll. 

A ntáslk oldalon csodás értékekre 
lHtkkan a lélek s:emc. Természetesen 
c:->ak azé a léleké, mely nem hagyja 
n1aga felett urrú lenni a tompa fásult
~úg :-:on·<l:;ztó hangulatilt Az ilyen lélek 
Júl.iLI ugy;m a .:-ok-sok szellemi érték 
pu.-..ztubsút, dc liltja a Jújsi('s únfelálcio
:ás {s teslt'(~ri s:eretet ragyogú példáit 
IS. 

Iucn, a háiJurú a: iútfclálclo:ás isko
lrijcz. Etrensi'oe a nít UH::és1wk. A harcos 
d(•ll>t cíldo::a a hll:cú'rt és ·t·Pclelmérc 
kd ltajtánwirwk. A: ors:ág lakói kö:id 
<':ren és c:r('H állnak be a::; önkéntes 

D: c-..\ ril-tL·k l.:-;tl'nt n1indL·:1 tC'n'mtml•nyek, 
Jl.il:l:--/,·~\':tl ht.1d11!j.1ttlk :-.;erelml'nck, 
S/tl:L:.d~;dok, aho~_v kl•ll, 
~ :t]d;atn~ :--1/Í\'l'kkel 
Szt•r('!'tsétt"k! • 

S;pn' FL'rcnc: ~apt·nl'k. 
Furd: 11 • Szedö Ui·nt"s. 

ápolók sorába. E:ren és ezren járado=
nak a::on, hogy meggátolják a nyomor 
t Pr jeclését s:erctctadumányaik rérén. 
A: cgés: ors:ágban az a törekvés ér
rénvesül, hogy a feleslegest meg1·onjuk 
mayunktóL Mennui önmegtagadást kö
retcl ezen a téren a Juíhnní? Ruhajrgy, 
cipő és élelnlis:erjeuy flgyelme:tet a 
~orláto:ásokra. 

Örökké igaz nwrad, hogy az ünmeg
tayadásban fejlődik ki az e1nbcr igazi 
L'rtéke. Az áldozat tes:i cntbcrré az em
bert. A lemondásokban a lélek. a szel
lem győz a test, az anyag felett, az ér
telem az ösztön felett. 

Lám, a harcme:ők füstös levegőjében, 
u nélkülözések sziil-:üs napjaiban jelle
me/-: acélosoclnak. A front fölött, a front 
mögött lépeget és vigyáz Eletíinkre, 
s:el>bik énünkre: a gondeiselő Isten. 
(Folyt. köv.) Lauly László, Pécs. 

FATORNYOS, KIS FALU. 
X\"1. fejezet. Lelkicsokor. 

~Iily hamar elil1ant a \'akáció! A 
lcg:->l.ebb diák\·akckióm. Lelkem fény
kl'pc;.ügépje sokat l'~attogott. Sajnos 
gyatrák cs hiún,\·o~ \·onciluak a fel\·éte
leim. Hiúba, mégl'.-;ak kezelő vagyok a 
fényképezl·sben! 

Ha1.ulról megjiitt a ,,behi\·óm". Utaz
omn kell haza, Csornára. :r...-Iarikúék 
~zintén hl>tfün utaznak vissza Sopronba. 

A p ll• bún os úr vasárnap meghí \·ot t 
Pbédre. Vidinn ,·olt az ebc·d hangulata. 
n1crt a· pll•bános úr l•rti a L'smjút-bin
Jilt: hogyan kell a lcgizlete>Pbben fellú
laini az egyéni élmen_\·eket ·:! 

Ebéd utan azonb~tn knrnolyra hango
lúdott a plébános úr jl>kcd\·e. 1\'IelC'g:cn 
néLett rúnk. 

- Na, hogy adtok számot a súfúrkl)
dc't.-;tokrúl'! 

Tudtuk, hogy nern bújh~Itttnk ki a 
:'Z<tmacbs alol, <tzt•rt n::ú· t~!ií;öleg ké
szültünk erre. Eb:: .-;zl•p szentkL•pre :\la
rika eg,venes\·onalú betul·:kd a kÜ\"C't
kc!lí IL-:kic~okrot rögzítette: 

.. Ki~falunk lelkijav:n·a az idei \'i.lk;J
l'ÍlJban a ku\·ctkezö crénygyakorl~ttol\~1t 
\'t'!.!,L'Z\tik: 

ILdl!.~~~ttunk 14::! s/f'n~m::->l't 
S;.entúldo;ast 36-ot \·l•gt>l.i unk. 
Tridt1ttmot :!--1:-et \·l·gl'l:unk. 
Kilencedet 6-ot n:•gL'Zt un!..: . 
UnnH·~t<l.l.!.<HL'I . ...:t ;:lUH-at \'v.!.!.l'Zi ünk. 
I·:~ \'l' b. ftJh,t:-.1. :->1 b. l:! Iti-nt \·l·ge;. t uni.-. 
.-\ pll'IJ:mus ur m..._<L'!.!,en nl·zpt t r. t nk 

i-'L'Il,\ (',..; ::-/L'I11L'IJ(ll ktÍ:'/.(Í!1L'1 l;S h;d,l ar~! d~ 

kll'l1i\:. 
- .hll \·an, gyern1C'kcim! E; is n:1:.!y 

tel_il'-"lllllL'l1,\''. dL• tud(lJH, hng~· ennl'l ~~~h
lwt h \'l'~L'Zll'lek. TL·rjesl.lL'ttl'tPk a .li' 

li.Í-"<Igokat, a k1s Jtú.-"i L'~l'~Z bck~.-;l'C:t': 
losfaitlill ja\·cira <ljanlotta fl'l. ;.;lr.m
d()kutat tettl-ket a falu(•t·t, rendcltl':t.•i\: 
a búc~unapi engL~sztelL'•st, stb. 

Azutún Igy fejeLte be a plL~b;:inos úr 

i 43 



:\. \ ~1kacins 111l't'll~_~tek nagyon szl'p! 
:\. jo btl'll aidjon nwg Bt>nneteket, l•:-; 
flZl'~se \'i:-;sza kamato~túl a fúradtsúg-tn
k"t. 

P~1pi ~·~:cLl:-;~·11 adta r<Ü1k! Ekkor l•n 
\·:~lanvütl,~t l·rl~ztetn a szÍ\'C'tnPn. 1110rt 
h.my~;g l·s haszontalan ~lki.idl•k \'olt;.un 
t.'.'llp.Ú1 ~~ kl•t g_\·ern1ek \·akúciú~. mi:-:1-
.-.:.-:tús klt.•ktnozgaltn:lb~ln~ Sir<l11am lany
h.l..-a.~llll"'.at. 

:\LI.-.::wp tnPleg t .. ~~t,·l·rc..-úkkal bút'.'ll/-
1.1111 :\L1rikútúl t.'.-.: .hú~itúl. 

:\lt>.:.!1.~tT!uk cgym:·l~nak. ho.!.!\' 111111-

dt.•t-:!l:ip Lil:di.;.llZlll1k :11 í1n:1 .-.:t.arnv:lin~ 
Tihanyi :\liklúsfat-. 

GYóS.\S. 

K:nwndon1 újra 
!Wm tlldllll\ h:myactszlH' 

,1;;1/,llo:--.m t'.' .-.;;l·.~\.l'nnel tl•lh~n. 
!'l'Jl1L'J\'l' t,•,-.; 111L'.!..!Í~ .Ji..'\'('J'!t'J1. 

h:;,·;\ l·:o: t.·:.:u!..!gr•ctl)n. 
LJt\·,1:1. !Hl:.!\. ninv ... crl)m 
K:mo!Hhllll ujr.1 mv.~i.". 

!lh'gh:J.itYa felbt . .1ctt ft.'.Ít.'m 
H.a·:--.~:-::.: mcc: b:l'lll'll1' 

Zrinszk~· L&iszlú Uud:qh·~t 

Kedves Bátyó! 
Pl·<·t•l. l.t•lki~~·alwrlatosház. 

:\t.• d· .;·;:--\l~ d d :--/l'tnL'd' :\'t.•m :·dmt~tl:-:1. 
Hl\ :d: .... /. Pvvl'll'n .i:'1rt:J!ll: lelki!.::~·;ll.;.ur-

K.Jt,l ''·" ,t h.!l\~.11 1:-~ :...:nnd(,J,,d ll' 
PdL~ ,,;.;.;tJ·ho~y h::t.•'.k;ü.;.L•d .... ;· h;Ütll11 
't.1pld lllL'~Ih'll1Ul:,J:l1. S 111..'111 Í:'. \'olt lll'

~L/ .J,·J. lwo . ..;;:,,:: :1;q1:!'t.'ncll>t k;tptun;.;. 
T .t ~;.J:1 l':O:/t\!1\:h.• "L'I11 Í\Jtn~: \'tl~11~1 1l'l'L'
:t•:·L.;11i. 

. \1~1::ú1 nw~ ,t lw~úch•1.;. ()J.,·:m ~·nll'
;.;.L• .... p\.;. \tl]Lik. ;t:-111\'ÍI'i.l jú\ t.':-:(•11 i.l \(.'\k: 
llL'kl' . .1 nyu~:llom. ho!.!.\: :\1:: i:-- mo:Hl
i 1;.;.·' St.lJ\';JL mc!..!,l·rte. Et.! i.t klll'll'11tv .... : 
~.~y.Jn ~J P.llt•runi.;.tt'll lop1:1m l' L ·o ::-: :t!. t 
:11llllc::;~, lw~.\· uwp(''l'tc. nli!.;.ur 11.\.!.:.\' mun
;.;.,tlt.'l.iP:-:: nwn~·v·1 l':-olld~·llkozt unk. Kl· p
',-:d: nvc:y lJv..:;~ d t': lllll!Hl•)t t n.q 11 J)..;. v:! t. 
... L'c~yvdu: ,·, :.:Yo!l:.tl,,:t. II.l'ih'l:unk \':i!..!,\' 
--1 ... l.~ll1' S nw:111.'·i !L·:l.;.l Jil·ubll·m;'tt o~cJ.,,{~ 
:n v:.:.~ Pl \·u:: ;.;..'•:>:t t::lk L'~:-·: rel Prm;t1ll ... 
K,,,,, ... ;·~~ct,,zd ... n:d \ p:·.1:1k Yl·:.:elll' eJ:--,, 
-t.L'nt<"t:do/.>~:--:1: \',~:,·,!l.t!l nw:.:t· r:,• h:'l1 :J 
~ dl'.td .... :J ·_:t l:. 

:\'l';\.l'lll l'!.! \'L'!L :t•..:, ! f1.1 Ji l r:P lll~':.!'' 

\~~l~ l. i n j fo~o;.;.' .\ :l·~ lll.::-o l'l1l'll1l'1 t l'-
! ikll"'. k dh· t:c.:..\'-l' nr·m m,,:HI,,d l'l 

:\ ;.;.o;o:-- ;t:dl1Z,1 .. (':o·•. ;.~·\;J:t,,;:.t: ... -.
!'::,1. l<\ ,:,-.(IJll ,\ ~11:,(':•/.iJ'\t·~t'l' l·> :1/. t !J 

·.':t rn::v:\. i"L·l.\·lH'. 1:: '(, ,., ,".!,/, ·'>'1., t-
,('1,'1' 

II . :1·:-.;, 11' .!1'.,,:1 :1 • ILllll rn;tl· t· -.;,1'. .~:.;..~·' 

(',1;'. llliJ,: ...:11!1dl1:~.dll ,!l!d hl>...!.\' 

<,'>li. 'dl;,/ t•i, /:l(,'<d/-1,/t/1)/i lo 1 

1 r ' 1 • ~ 1 r , l. ' · ,· l l 1 ·, ; , 11 ' , 11 l: 1 1 ~ , I :- -
'.'Ilii 

() -\ •' ,, !i1,1: :1i.\ ._:j.;., 1°( J\ l t• :J -.;t)' t't:-1 -
1 p·--;.' ~.t!! /,:\:((~()1 h,.~\'(1" 

T(·-', \'(·r• ·· l )(• nL t':.! \'t :ll·n,.;.: ~~: 

J',•:.:._ ~·-.\ ~/.tJ'd•'-.t:..:lH.'/. ;;t._'\ Í\·] \~t· .. 
.\1. \ !• ·~ d.Jitl.' \J\0:1'l':..:.\L'/.l''''J11 i." ."/.Ili~-.(
-t·" ,t!,):•>/. fl••-\ J-~tll ;d\.dLt:d l!\tli\'t

"1> l>t'!lilt'!l1 

J 't l l ~~'ll ll l ."/.<J ,·t·l."l ~L· l Í\. t,: i illL'Ill. l '!l. 

i.· :::.·, •. IJ.- •• 1. :l'n<lult·tt·:--t. I.l'lu]Ll!ll .1 
]·lJ]' ., :._:; •·Jt·\t·Jlll!J\ 1:-tl'!l \'Ú]ó.L"i'.U: ól/. 

·:.!,l'' .:..:• !'l· JH·,.;.t._·m. f:rdl'll1t':'. \'('ll· --;o
\ l'lr:l'/.!1: (' .. ,,,.;: 111! !~''l'rtln:..: 

J~;·,~:;r,' TL· m;,r m~·g;n.t hl'et\v!l;ü•d .... z 
El/1·nl ~ud,,m :\JJ<J :.:()nrl()!:-z. htJg.v tÍJ 
--;.,,·,L· t-.,:..:,: 11: 1'('-.fl :hvtl·k. d('. hr1:.:.\· IJrrd: 
knJrt· dl. l':.:.\· i<m.\·n:tl L·lkl·pzclhl'tctlcn. 
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Tudod tnit'.' Ne \'it~ltkozzunk~ 1\:lajd 
.. odafönt", ~111nak iciL•il'n ~;abúh·:-:zeruen 
jelentkezni fogok n~Üact: · 

- l1ne. itt \'ag_\·ok t•n i~. a nekem ki
.il'lült hL~Iyen. Ugy-P. tartús lett a szü
\'L'Isl•g: iirük. 

Ncn1 hi~zcd'? Vpr.-.;cnvczzünk~ 
S tnost rajtaln a ·tno~ol.'·gús sor;.t. 

Ug~·-l'. \'l'~ted ~~ kalapud l•s :-;zal;.\Cisz a 
:\lanr ... ·zúba lclkig.''.:tkorlatozni. hog,\' IP 
nl' Ina r adj a \·cr~t.._•nylJcn '.' 

S!Cl'l'1l'ltl'l iJIC'l ~·,,.... jt') h;dlg;!1Ús1 kÍ\·;\n 
illigod Kató. 

~IISSZIÓS \",\SARS.\I'RA. 
IL1 sl-;ú·n~·am \·olna n•pulnd.;.. mp"':--/.L' 
.h·zu~· h:td lopn:'un a sli\·l'kbe . 
Ih•puln ... ·k n1L':-::--/.l' tul i.l/. Ül'e<'mon. 
l'o;::únyok fo!ci,Jl·n il'I111L' Jl1l'!..!<'tll:t,...om. 
Hol i.l/. emlwrck 1:--:l·nt l1L'Il1 l~lllL'l'\ t.' 
J·:::wk l' ,.1l;1 ~:: 111 a. 

SL\111 f;I.~If:S\". 

:\trltJ!J:lll u:oi\. A nwtor \·ig;tn bern'~ 
:\ lldJl ~dtUIL':--ltl':te ~~ J\..Ol'.'l \'i.l:-olf'llll''-l':l. 

t :kk:t:--/1(1 hi·, . .: .. ·.!.! nymnja a Jnelll'lll. ln:..;
t •. l.lb~m u!ok ~~ kornl;Úl.''ll;·d. A r;Jd:o 
}kt•thfl\'l'l1-:--/Ílllflll1i:tt h,IJ':--Og. 

:\1 ut melll'tt hi.tli.dm,l. ... ."1rkok lHI/.od
n~tk ;d;tttollltl:->.ill. S11nte ll'~nl'k ;uT;t. 

h11.:..:.'· \'i.tl:tmciyik <IU1Ú ht•~t·.iuk potty:tll
.Joll. Kot.l·p ... ·n. mint e.!.:~· \'l':.!,ll'lL'!1 \'OJ1;d 
hu; kt<l•trwk. dl tll:--':J..:.u: .• \; L'~.,·:/\ 

o~ro;dJd:1 \'1/. ll:HI l .... :--tvn:t~ d tn.•~:~-:
L~.rl ;,,:d p;r.1-;t 

F:Jr.Jdt:tn 1::..:.\'t<l'm o~/ uLti :\ :,~,,,:-

~::~\ !.l:'<:l~~~:~ 1 !l,.;.J \'l~;';111\1.'r~~·~(;,~~~ .. \ ... ;~~"~~\ .... ~.;.~;~ 
"(·tlll :\ /l'!ll' h:tlk f .. -.tl!l~<l'>i.!\ ,il Jli,J]d
~ll':ll (1.~ .... /t'(J~\ .t d :\ --l.v;.;.t·rt·~ t'~\·!Jdlll.tl 

I>:1d r:m Jik(l:~:t .... l llh':._:/,1\·.t: \.: .1/ v:..:.\'

tttll:.:,U l'>L'!lli··t. :\/ t!ll':.! . .1 .-.:;tllll.l ~t·:t·-

11 n ,.d~o~l.illuil-.!.! .~::-/.,]~.Ill\'! l ,..-.,Ji.; rlll':..!,\' 

• i 1\ :,l;:) .t/ l.: ;.;( 1/l'jl,'ll 

J\..l<l lJlt•J...!.t•:IJdlill\ l':·• :.!tJ!JdoJ:(I]\\ 

:::~·~',r:.:rd:(JJ\1 ,11 ,,ll'~v:. ::\Ivc.:Lt·kl'l'l'lll o1 

J:<JJ'IlLill~·1 .\1 .1U:1J .J/. lit :->/t';i'll' tl:.!rli\ 

J{:.d).t Jlll',J;;J::;!Jll , ......... / . .th·kt•J'Jll d kfJI

Ill.Jl1.\'l, :1 k•w . ...: t':o-<~k rob(Jg 1"\ ;dJIJ o~/ 
lll:-o/.l'li <tJ'k()k kiv. Tv: ]t'." l'l't.JllilJll\ ;1 k
;\l'!\.!1l'k l'.'('ll1 A klqHI!;'d.;. --1\11\',J l .... d

Jil!d!l;d.;. \(•. dl' !ll;tr kl'~~~ ~/.!lll 111":..:
\.IJ!li.J!.!,\:k. E~y .•oll:t.i )1.1!.!.\'ld l'l .JI:\;JJll 

SL'g1t."' :\Lt1 1<1: St.lll :\ny<llll..ltt' 11.,;_:.\'.1 l·l: 
:\ :-;/.('JlH'tll \)('('."tdi.!J!ll. EJ/( lll. Illilll 

t.\lhdl~ok <.t Jnt·\ylw. Er/.l'lll. \ o~~d!JJ: JIH':.!

utl a llll'.ll'lll. :\;L.rl ..... otl'l ll'pcl lJIJ! ul 
r:.ún. 

Fché·r kórhúzi úgyon ébredek. Velem 
,;zembcn Múria ké•pc függ. Önkéntelenül 
is ez a púr szó hagyja el lázas ajkan1: 
Any[un. köszünlim. S az Istenanya sze
l í den tnosolyog. Fúradta n zuhan vissza 
fejem. Minden nehéz. A mellemen. 
mintha a fé•l vilúg nyugodné·k. Fáj, 
~:zúr. l•gct. sajog. dc örüWk, hogy tneg
lncnekültetn a halúl torkúbóL Szűz 
Anyútnnak köszönhctcn1. 

Ha 1nostanúban arra az urszúgútra tl•
n•k. húlúsan felsóhajtok: Anyútn, köszü-
niinl. Piúkovh·s István, 1\llohúl's. 

KÉT AS\.".'\. 

A \·o nat kcgyctlcrüil sipít ot t. jelezte 
<IZ indulúst. Az pgyik lt•pesiín egy de
rek szükc fiú ú lit. E Hít tc cg.'· tncgtürt. 
üreg nt•ni. Az L·dcsan_\·ja. Kl•t reszket() 
kL•zl•bc fogta Ib arc<'tt. üreg napjainak 
l'g.'·etlcn ren1t•nyét. gyön.vlirli.-.;t·.~t·t. Rú
l'Súkolta homlokúra. talún az utolsó 
anyai csúkot. Ez ki.-.t•rí tnajd el oda. 
aho\'<Í. ft•ltll all\'<li :-:zh·l·\·t·l ncn1 tnchC't 
ut:ma. Kire i:-;· hiz;a l'~.\'l'tll'n g.''Prmc
kl·.~·.' Ki mcnti nwg·• Ki hozza tnajd h~l
/~1. 

:\ \·onat L1:-;:--an mc.~indult. az as;o;zonv 
hirlclPn kihúzta z..-pb<'-J)íil üre~. kopoÜ 
l'tl/.~afúú·rl't. l·s fi~1 k:.•zl·bc nvomta. C;o;al.:; 
''1111\'Ít nwndott: · 

· :\ j1·, Sn11. :\n~·a Ó\·jon meg. t·s 
hii/Zllll h.tza k!..!l'<i. ltn~·idkozz! 

:\ \ tl!l,Jl z;~k;t!o\\·;1 fut ut t ki o.1z ;'1\\o
Jn:t:.:n·ll. :\1. or l' t.: l·dl'S:ln~·~~ út j~1 l',!.!;~· 

kr...; 1l'tnjdomb:t \'l'll'tt>tt. Im~·ldkuzni l·r
t l' ~ 

:\ :li.t.:..:~· tJJ'o.-.;. tlll'l-i.,k,in ilomboltl'k ;t/. 

.~·-::;u;.;., Et.:.'· ki .... mag_\·ar ('.-.;;.q><ll híí.-.:it•
"l'll tortl'tl'tt l'hin• a JH•hl·z .. iúr;.t1lan 
ut'•ll :\ kin1l'rult l'lll•n:-:l··~ l'b!lJrt ma
l "d,·<"m.,·.l !nl·.;:: lt'lwllte r<'!Juk az ;'1gyuk 
h:rbltil;.l·t. 

:\:;'u· h:trnLtclik h,·lnapj:1 júrt~"tk l'l-1 a; 
ut.tt. S(lkan l'iL'.'ll'k. l~j;tkk;:tl pt.l1olt:tk. :\ 
l'l··~~iPk kiizu] ;:Ili~ m;n·;ldtak iitcn 

E.!.!.'' :-:;l1kP fiú. l'.!.!..''Ík kl'Zl' J;ll:'.k;.'tl 
lll.rr;.;.o\1. A lll<L"ik 111l'.!.! t•gy kopott rú-
1:-<Jftlll·rt. ::\!int minclig. ugv mo.-.;t ,,.... 
1!ll:'tdko;ott. lm;:·•.l~i fl'i:'J.úlll ~~ S/Ü/ 
:\n_\·:t. :t ll1.i.L:Y<Il·oi.;. l·dl':-oéln~·ja trt'Jnj<'l
lltJ/ .. i.IZ v,!.;IJl'. :\lL·!_!h;d\.:..:~lt;'t:--ra Ld:dt A 
H,J!do!.!,...i.i!..!O . ..; S/.tl/. lo.'ith~t1;ttl~lll. ·"'-t'llt \'t.•

d,, p;J!;:l. ... tj;.lt kitl'l'JL'~ztl'ttL' ll fiú fL'll'tt. 
.\ny,ri 1dt:tlm" ;d:•tt \'l'll'11P. :-;. lllL'.~u\·LI 
,, bi;to:-. h:tbitol. E!.!.'" i1:--li t':-itl' pedi!.! 
\ 1:.:.-..z;l:JdLt lwntlL' IJito. ,·,reg <111\'i;'m;ti\.. 
:\ .io ;J:--:-/.011.\' l'l'."'-kl'lo ;\.l'/~·kkl'i .:'lll1o

:_:,d1.! u.ir.1 ;1 n .!.:l'll l<'1lott arl'ot. l Lm:.: 
!H'I11 ititt ki ;1 tori~;tll c .... ;tk L'!.!.\' h;'i\;t...; 
."llil,lii;'J.-.: . 

Ktl ... loll!Jil1 !H'kl'd. drtt:..;.t St.u!. 
:\!1\ .'1n1' l'al)l) .'\largit. Bt·n·.:..: ... ;;'t:--1 

(;t:SEZAHET TA \.A ... 

Ell IH'Ill 1\ldtl!ll. ll1il'l t'' 
K11ll1JIH:h,~:.lt:.~n \·;t!.!\' 

r,,~ vl. m!J.;.,,r h:dloin 
( it•nt·zárc•l ta \'J. ... 

:\'l'm tudo!ll. 1111 n·Jlrk 
J: )~l·~ t ':->1 H !:J:-- ,...;ol J,lll ., 

! h· 1'1'/.l'lll. \',J~\'() ... ;l \'l'lll 

L11 rt 1nit nv11; i.id:1 t 

(',,,ld .t:-- \':tl".i/ .. --ll :-./(). 

( it·ru·zárt•t ta va ... 
l ·..:.v \'lll\. \·on l'll!.!l'l\H't 

,>...;,;:1/.ddtJi\k,t\ \ > .... /.! 

Kubik t•ál, J',·c . ..: 

1-\api .. /tr.íu \~oruda, \'á•·. 
\1ii\f'l:dci: lnrk:1 .... 1\.:írol~ 

l'riutt·d in llnnj!ar~. 



A --.edi Ra't'l Bold~·búcri
n kb. 50.000 ember jelenlétében zajlott 
le a hazatért Délvidék találkozésa a 
Szegedi Boldogasszonnyal, nemzeti újjé
azületésünk Pétr6néjéval A búcsún 
eQben terelArius nagygyíllést ls tartot
tunk a messze környék testvérelnek je
lenlétében. A gyíllésen elsőnek Tóth 
Baléza ec:sédl. plébénos jellemezte Szent 
Ferenc szegénység! eszméjének hatését 
a XIII. szézadra. Ma ls térsadalml kö
telezettségek sürgetnek cselekvésre, s 
csak úgy tudunk megfelelni ma ls ezek
nek a követelményeknek, ha tudunk él
dozatot hozn! s lemondan! anyaglas ter
mészetünkr61 és végyainkról Ku Sza
léz O. F. M. a ferences szellemnek a 
szenvedésben egybeforrasztó és nilnden 
bajban résztvevő tulajdonaégit méltatta 
és sürgette ezekben a napokban. P. R& 
MariAn, O. F. M. viléglrendl vizititor 
pedig Szent Ferenc Atyénk hatését mu
tatta kl a csalédl és a térsadalml élet
ben. A csalédl életblll kell kiindulnia 
mlnden megújulásnak, mert ott kezd! 
kl mlnden hanyatló kor térsad.almét 
leJel6ször a métely. 

llseDtkúlou hatalmas tömeg, m!ntegy 
25.000 ember jelenlétében tartottuk meg 
aagygyQlésünket. P. R& Marlén O.F.M. 
vizititor Isten orszédnak és ennek a 
vllélnak ellentétes törekvését mutatta 
be, B rémutatott Isten onzéaa vAromé
nyoaalnak nagyszerd és mi!8Vlll6sftésra 
vér6 feladataira. P. L~ Pelbért O. 
F. M. a sajtó jelentöségét méltatta ha
talmsa adatokkal és szemléletes pél
dékkal Az ifjú levita Szent Ferenc vi
Jqi rendjének BZIII"etetétöl szlnte lén
IOlt: úo hirdette, hogy vegyük a fe
rence~~ szellem betGkbe llntött aposto
lalt, a Magyar BarAtot és a kultuszfü
zeteket, népünk vallúos énélének és 
O'akorlaténak 6polólt. P. Dclm Ince, O. 
F. M. a ken!aztény csalAdok újjészOle
téeétól vir:la Ursadalmunk megújuléaét. 
ltúnutatott a csalédl élet nagy bajaira, 
a kétlelld1Béa rék:fenéjére, és hangoztat
ta a krüztusl alapokon nyugvó csalédl 
életet: a hQsépt, a szentaéget és a 
gyermeküdú Isten akarata szerlnt való 
fopdúét. - Gazdag élményben volt 
része mlnden résztvev6nek. A szentkúti 
nagygyíllések a ferences szellem Jeg::i
kerilltebb szócaCWei Kl tudja, me:mylt 
k6szönünk mél • kllzeljöv6ben ezeknek 
a mozmozdulúoknak és IBmertetil el6-
adúolmak7 

A Budai*& D. kertJie&l Remllkhaég 
februú- 8-4n tariolt havi l!Jdl61e keretében 
~&lmolt be 1941. 6vi mGkllclWr61, P. Nyizs
nyil MA tyú, O. F. M. igazgató elnoletével. 
A titUri jelent61 elt&orban a un.Aiyi fil
todJokról admol be. Sromorúan emlékezik 
meg u elhány& 2 teatvérr61 6o 12 n6v6rr61. 
- A ll. fejell8t ezerint a IGgUtudm aa 
194!. évben a k0Yelil:ez6Up alakult: Beolto
alitt 3 teahér 6s 12 nóvér, fogadalmal tett 
1 teatvér 6o 18 n6vér. L6tadm u 6v vés'o 
18S leltvér 6o 484 n6v6r. - 11/. Anyagi 
llfnd: Oliibevétel volt 4106.51 P. Ebb61 
- a renclaaerea folyó kiadásokon kvfiil -
"!1búi ruhlkn 180.-, papnevelúre 3oo .• 
Mai(Yar Saentfllldi s".nt Antal-árvabúnak 
728.-, honv6deinknek Unilit érmelel!ll6k 
pamutjlra 88.-, rendi negények brieoo
Dylra 1296.88, miui6ra 100.-, lf'gélyekre 

122.- P-t adtunk ki. - IV. Rendi Wid. 

~41. év elejk "1011 u dj el6ljú6oág 
m Bl6ljú6 lett: vit6z Nelliozky 

· , F- p. e. gazdulgi a.Uért6, 
helyei'- B..-y GTule. Bernardin bizto.. 
altúi felO~el6, el61)6r6n6: Ozv. Pe1Gine1r 
J'6aefné, Michelina, belyatteae: llzv. Szlo1Hik 
J'6nosn6, Natilia n6v6r. újoncmealer: Nag1 
Ferenc Bemardin hittonlr, titUr: Dr. Cail
IDg Mikl61, latv4n mfll. titklr, titkárnő: 
Um Katalin, Emereneia n6vér. V. A 
rendi k6zalg tetJékenyslge. 1. hitbuzgalmi 
és erkolcsv6delmi azakoszilly keretében a 
46 tagb6l lll6 Ferencea Leány6nellir -
Zsigmond Etelka, Toofila · n6vér veletésével 
- fejtett ki 6lo\nk tevékenységet mind ~ va
sárnapi azenlmiJéken. mind a hétkOmapi 
rendi azentmis4ken 6s lit4nilkon, valamint a 
mdsoros estéken. - A So tagb61 lll6 Szent 
Erzsébet LeányCIDport - Ádám Anna Ag
nean6v6r vezel6s6vel - a ferences miasi6kért 
folyatott eredmányea munUsságot. A Buko
vinll>61 hazatért magyaroknak - lilaluk 
lllazegydjtOtt p6nzb61 - k6szltettek 6o killd
.. k 1 új albát, 2 karingre csipkét, 1 .:sipUa 
antipendiumol, 1 karinget, 6 kehely- 6s 8 
Uzt0rl6t. - A harctéren kllzd6 katonlit n\
szére 100 drb. érmelegit6t, kOnpeket, uent
képeket 6s énnekel killdtek el. - Minden 
h6 ela6 vuúnapj4n tagjaink egúz DO_pol 
szents6gimádá t tarlottak 1 rendi-templom
ban. - 1 o f6rfiteatv6r állandó minJJztrá
lúsal aoolgllta az Urat. - A templom 
egyhúi ruhAinak javltúán 6s kieg6odt6aén 
8 rendi n6v6r mnnUlkodott, Lulccb HCIDOrl 
n6v6r irln'lltúa meUett. Ujonmn kádtettek 
4 albát, vlllkend6t, 1 bringet, 2 4 ke
bely&Orlllt, 2 4· k6z0rl6tt, 2 lehelytakar6t, 1 
oltlrlerlt6t. B munUkban aegédkoatek a ue
retetotthon lak6i ll. - A templom laka
ritúlban 8 rendi n6v6r aegédkeaett. - Aa 
oltúolt diuit61At 1 anyagi terheit llland6an 
7 'rendi n6v6r viaelte, IllY. Szlovdlr J'6nosné 
Natilia n6v6r ft1181Wvel. - Aa urnapi ol
túolt, betlehemi júzol 61 a Sunt Sir 1\s&
azelllltúa 6o diult6oe korill rendank &llbb 
tagja aegédkezett. - E szakosztlly mnnkija 
.-olt u a felterjeazt6o ú, amelyet a m. kir. 
Honvédelmi Miniutemek ktlldtank el a b
tonik Uromkodú4nak mep.antet6oe 6rde
k6ben o unel;yre kedvu6 riluz jlltt. -
2. A kultudlia azakosdll y m6klld6a6he1 tar
tosik az Eg)"hhkOa6ggel kO- átazerve
zett kllicollnkOnyvtlr megnyitúa 1941 mljua 
18-6D. A reádikllaég 1200 klltete 1 u Eg)"
hhlOzág 1600 klltel könyve - mindkét 
r6ezr61 a tulajdonjog fenntartúlval - most 
mAr kAldia kOnyvttrban, 1 legmodemebb ~ 
rendez6sael áll - u EI(YházkOzs'g tagjain 
Uvtll - rendikllzs6gtlnk tagjainak rendelke
z6a6re dljtalanul. - Havi konferenciabeu6-
dek, Szent Braébet knltúresl, AdYanti •tét 
rendez686vel oooigAita e azakoutlly 1 valll-
101, ületn a ferences kultúra terjeazt6s6t. 

3. A •-ialia 6s karitativ azakouU!y mun
Uja !l:eret6ben a rendikllzs6g v6gzi a plé
b4nia uegénygondozúlt, P. Kriszún Rafael 
ofm. pléblnos 6s l.aritu•-igazgat6 személyes 
irányltúa, Bdrd01sy Mihllyné BaJbina n6-
vémek mint karilasz-titUrnak 6s Hornydic 
Andris VitlliJ te.tv6mek mint karitász-pénz
tirosnak kozremdklld6oe mellett. 17 n6Yér 
vége1te •• anyagiak llsazegy6jtés6t. 3 testv~r 
és 7 n6v6r Jl"dig látogatúollal, kiviug6· 
16sokkal, 1 fenntarloU szeretetotthonban lel
kiolvum4nyok felolna6slval. adomán;rok 
tzétontérival t6mof1alt• a kariUsz munU]át. 
A. rendi ta~k késr.pénzgydjtésének e..dm6· 
nya 8,638.So P volt. - KariCBOnykor ki
noztottunk 3r8 lle,..,tetesomagot, 3694.- P 
ért6kben. - A rendiközség szegényeir61 kil
JOn tllrt6nl lfODdOikodl!o, ri zben 6vk.Ozben ki
sebb p6nzbeli segélyekkel, f6Upen azonban 
karácSOnJkOr. A. mindrn l'<'ndi ta~ak kiktil
dOtt postalakan!kpénztári csellek 6o 1 meg-

rendezett Szent Erzs6bel-elt j6vedelm6b61 
u5 peng6 értikben 101 azepnJMná teat
vér 6o n6v6r riezestllt karácaony~or r6szben 
k6ozp6nz, r6azben szeretelc80ml' ajlndékoW
ban. - A rendikOzs6g tagjat - HtrtJtay 
Gyula, Bemardin elllljár6-helyettea teatv6r 
lelkes megszervez6o6vel - 7•6.- P-t ad
tak Ilesze a Magy11 Szentfllld Szent Antal 
fiúirvahba lenntartúára. 

4. A zajlóualosztlly keretében terjeaz
tették a tagok - kiliOnl!aen 1 Szent Erzsé
bet leányCIDport tagjai - a ferenceo sajt6-
termékeket. 

5. A szcrvezo\si szakosztily rendezte az 
1800 n!szlvev6vcl lezajlott mlriabemy6i, va
lamint a máriaremelei zar!ndoklatot, a fel
tlmad6si- és úrnapi Mrmeneleket. 

Szeat Fereae AtyAlik Ibmepére Ici
Jenenapos ájtatossággal készüljünk. 
Szent Ferenc tisztelete c. imafüzetünk 
a Szeráfl Atya egész lelkivUégét meg
Ismerteti a kilenced elmélkedéselben. 

Sállú$ keres a Szent Család c. ad
venti csalédl Ajtatosságunk a napokban 
jelenik meg. Már most szerezzük be és 
terjesszük ezt a szép szokést. Ebben az 
adventben orazégos mozgalommé kell 
fejleszteni a sz6lláskereséstl 

A J.l'áJdalmu Ssb&Dya Iilleneede újra 
megjelent. Imédkozzunk buzgón bevo
nult katonélnkértl A szenved6 Nagy
llliSZony er6sitsen meg bennünket hébo
rus bajainkban és szenvedéselnkbenl 

As én !Pm c. keresztuti elmélkedé
seinkre kevesen figyeltek fel. Pedig 
gyllnyörQ és véltozatos gondolatokat ta
Wunk benne a napl, rövidebb kereszt
'6t-jéréshoz. A rendkivül tarta1msa és 
lzléses könyv éra 2.50 P. 

A. L, Ivállbottyúl. Tekintettel a pa
mut nehéz beszerzésére, kenderből vagy 
egyéb anyagból ls készithetünk kordát. 

N. N.-ué, Cserbétae&Uváll, K. 11'.-aé, 
Dullaflldrir, B. p.; .JúsberéiQ', kv. v. 
D.-né, Lice. Isten fizesse meg imafüze
teink terjesztésében kifejtett apostolko
désukat A. J[., Mlskolc. Gyöngyös! ter
clérius nagygyűlésünket szeptember 19-
én, szombaton este tartjuk a gyertyés
körmenet előtt. 

Ss. A~ BaqoiQ'. Az űr Jézus és Szent 
Ferenc Atyink éldja meg kezdeménye
zésüket. Vilég! Rendünk első virAgai 
hódltsák meg az egész közBéget a fe
rence• szellemneki 

Szeat Fereae élete minden tereléri us 
és katollkus hfvö kedve:~ olvasménya. 
Ferenc Testvér elmen ismét kapható P. 
Meyer Vendelnek ez a kiv616 m!ive ki
adóhlvatalunkban. Ara: 1.20 P. - Kü
lönben egy újabb meglepetést is tarto
gatunk Szent Ferenc tlsztel61nek: kará
csonyra kiadjuk dr. Köszeghy Mlhély 
prelétuskanonok, tereiArius testvériink 
forditéséban Szent Ferenc Virdgmllclit. 
a hires Florettlt. 

Két fereuces rid.ló-elGaclúl Okt. 2-án 
közvetltés gyöngyösi klastromunkbóL 
Okt. 16-án P. Schrotty Pél, O. F. M. tar
toményfőnök előadésa a ferences költé
szetr61. A viszonthallúra l 



L..Wl ew VIII.-a. Qtmna.ztrte& Bw4tomhoz. 
Kedves Be&r4toml 

Orilmmel, bens6slga, mll11 6Tömmel lclJszlmtelelc. 
M ost m4r IciAl/i lik El6ttecl j1JD6re o Kolostor kapuj e& 
ls fölt4rul majd ew titolczotos, csoc141Gtos ui14g. .Rá
Wpsz legköZtletlmebbill orra llZ útrcl, e&meltiTIII m4r 0111 
sokat beszlltll nekem. 

adgban Ilknt6L Mort pedig azt hallod m4jd, mtt kelt 
adnod Neked/ Kta célokat-e, how ham4rosan eintiel
jen IZZ Ilet óceánja, vaw pedig llZ Isten dics6slglt, llZ 
8111/lltlen, az igazt elit aJcllnlcl.eP. 

1934-ben fftditott41c útnolc e& legnGWobb frande& 
g6zöst, a ,,Nonne&nclie''-t. Amilcor meglceTazteltllc, pe:~
g6süvegelcet uclQtalc IZZ olcllü4ht)z. b kfáltozt4lc: .,A 
francia nlp clic1&églrel Ott clltt einl lc4tolikul pe&p ta. 
CIGk enni/U monclott: ,,Jie:m. o frande& nép, hGne:m. IZZ 
Isten dic1&1Qire". Azóta hol j4r a .lclkszologos Nor
m4nclie? H4b0Túk za;a 7Ifiilitil el tolcin ..• De e& francia 
nlp dics&lglre hfába kfá1tott41c. Az a katolikue pe&p 
eltaláita a Mának legéget6bb lclrclúlt: llliért nem te
szünk mi mindent IBtenlrt, miért futunk lcil cr!lolc 
után? 

~n htazelc a Te eszmlnl/ielcre szomjas lelkedben. 
~ tudom, how t1w lcfáltasz IZZ embeTele feW, mint 
Szent FeTenc: ,.KezdjiJ.Ic BzeTerni llZ Istent!" A kezdis 
ÖTölc heviUetlt, fNsalglt lciuánod. Kivánsz tenni, Igni 
a lellcelcbtl 

AziTt irok most ilmlt majd Neked, hogy lctbonta
_lcozott Wlelckel, IZZ örök kezd61c tati4Bzos lelkesedisl
vel lcopogtau majd a Kolostor ajtaján. 

Legközelebbi leveWig imádkozik ~rted 
barátod: 

P. Hajnal Agoston, O. F. M. 
Cfmem: FeTences Tartománllf6nökslg, Budapest II., 
Margit-krt. 23. Tavalll azt 1klllotte&d t61em, mtt kaprz Te e& PC&P-

ADOMANYOlt A GY0NGY0SI FAJ
DALMAS SztfZANYA tl'J KBGYOL· 
TARA JAVAKA: Bemeeebaa'ül ldvek 
ZOO.-, N6aridpatald hivek IllO.-, Bo
doU61 hivek M.IO, 8sentpéierurl hivek 
100.-, Pereaiényi hivek 441.50, Btlkk
-teruébeU hivek 65.86. Ss&. Ferenc 
m RendJe. Nylradony ISM, F. J.-né, 
J~6balma 7.20, Ss&. Ferene m. 
RendJe, 'I'IHfalu 28.U, Komora Norbert 
.:v. Szombathely I2.-, Bodonyi hivek 
15.70, AbaúJdDal hivek 27.-, Vllrlla I., 
Bp. Il.-. Clléesi hink 65.34, P. M. S:lé
eséake 5.-, D. J. Szeatkút 5.-. N. N. 
Veszprém 34.60, R. B. tl'~vldék zo.-, 
Plnel hívek 108.-, A. J.-né, Gllmirpé
terfalva 5.-, K6vári hivek 69.82, K. L 
pleb. Llee 5.-, Slll. l'erene ID. RendJe, 
Verpelét 25.-, F. B. o., Veszprém 
45.-, Subadkal hivek 180.--, Lleel hi
vek IOO.-, Slll. Ferene ID. RendJe, TajU 
30.-, Gamási hivek M.31, Szt. Ferenc 
m BelldJe. Jánoabida 29.511, Perényi hi
vek 43.-, N61ridkállól hivek 68.--, 
aütramilldszeaü hivek 23.-, Galálltat 
hivek 14.30, B. Z. o. ~ 34.50, Fll
S-tkú~ 5.-, Sd. Ferenc m. RendJe, 

lrógép! 

Számológép! 

lell:ptlsplild hivek 41.~ Júazentandrúl 
hivek 60.70, IPGIYbaloP hivek IM.-. 
Slll. Ferene ID. BendJe. Klaslk4&or 31.-, 
Zombori hivek IZO.-, VUkel hivek 
110.-, Sd. l'erene DL BelldJe. Boar
mai 31.-, B. F. Júsberlny 70.-, Porte
leld hivek lll.-, Slll. Fer. ID. B. Nan'-
16e 23.-, Terellkel hivek 16.-, Lévárti 
hivek 50.-, Mlh6l7aernl hivek 36.-, 
N. N. KaMa, bálából ZO.- P. A olin
olisi Fi.ldalmu Szúzanya ~utalmaaa 
mea milldazokat, aki úJ IIZelltélyét & 
ú.l keooltárát épiteDI sqfUk. 

UJ KONYVEK. 

P. Tak4es IDee, O. F. M.: MAGYAR 
FERENCES ASZKETIKUS ILET iS 
ASZKETIKUS KIAD V AN'YOK KULO
NOS TEKINTETrEL A XVII. & XVIII. 
SZAZADRA. A Szent IstvAn Akadémia 
I. hittudoményi és bölcseleti szako~
lyAnak értekezésaL Szerkeszti Horváth 
Konstantin. III. kötet, 7. szám. Buda
pest, 1942. 105 lap. 

A magyar ferences lelkipásztorkodás 
mezel virllgait gyüjtögeti egybe a szerz6 

ebben a mQvében. Nem viiághirti alko
tások, de hazai vonatkozbban büszkén 
tekinthetünk rlljuk. Annál Ls nagyobb 
a jelent6ségük, mert belölük tükrözik 
a magyar ferences lelki világa, ebböl 
szegte a hivek lelki tllplálékát, ezek 
gondolataiból és nyelvi értékeibill kell 
helyre:..llltanunk a ferences lelkiélet és 
szónokla t anyagát és stflusát. A:r. egye
temes és a magyar ferences lelkiség jel
lemzése utAn a magyarországi ferences 
klastromi élettel ls, és a lelki élet ke
lend6ségének tudományos és lelki gyö
kerefvel Ismertet meg a szerz6. Majd az 
irodalmi termékek jellemzése és felso
ro!{lsa teszi a könyv nagyobb részét. A 
középkori latin és magyarnyelvO. kó
dexirodalom áttekintése utAn kezdi a 
XVII. és XVIII. századi aszketikus iro
dr.::-:~t. Mintha virágoskertben sétálna 
az ember, úgy nyujtja kelyhét minden 
könyv abban a elmben és rövid váz
latban, amelyet Takács Ince hoz. Na
gyon köszönjük a szerzönek ezt a gyüj
teményt. Bárcsak többi irlmyban is 
együttlátnők öselnk munkáját! 

P. Dám Inee, O. F. M. 

t 
IIALOTI'AINK: 

Mukovlcb Apaton pleb., Sliécsény. 
Makay o-i, G:viiDDIIII, 

a keleti fronton. 
B6aa J6uef, Ssabadka. 
~ Antal, Snbadka. 

Szorzó és N:rapc~Jaaak békében! 

összeadógép ! 
~ .. elb6nyt el6flsetllnk6ri, ~ elklltlá
..... 6riedltlnlr, eo-eo -tllll:léi llllllldatallk. ..__ 
IllYlll llllDlleD b6napbau eo -&mW& -••ak 
..._ ... ú:r' el6ftsetlllnkén & elllftsetllnk eiJiú:r' 

Kölcsönzés, vétel, csere, eladás. 

r~IIIO' raktár új és ujjáépített gépekból 

Vajda Zoltán ;,J6zsef 
e~ nil. 

Klspest, Klapka•u. B;a. 
Telefon : 142-103. 

bosd&artn6léril 

VIDtKI PAPOKNAK, ORVOSOKNAK és TISZTVI

SELOKNEK JAVAR~SZT nem áll módjukban gépirási 

tanfol11amok látogat4sa. A gépfráa gyors, könnyű a tö

kéletes elsajátitáaát részükre lehetségessé teszik a jól 

bevdit GtPlRAsl GYAKORLATOK. - Ezeknek a leg

egi/szerabb tgln11Wri mód;a llZ, hogy Galambos Béla 

Józaef Bpest. 46Z3J sz. postatakarékplnztári uám14ján 

az lrdekl6d6 J. P. befizetisivel 11ytlvánftja erre vo-

ne&tkozó kfvánsdgát. 

Felele. mdwzet6: re.rtou. KAnalF. 
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