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FERENCES SZEMMEL 
A gyöngyösi klastromból közveUtett 

október Z-án a M a g y a r R i d l ó. Ot
száz éve élünk Gyöngyillön, a az évszá
zadok hatalmas szenvedéseiben egybe· 
forrtunk a magyar néppel. ,.Gyöngyös 
környékének számitott a barátok szf'· 
mében Fülektöl, Egertöl, Szécsénytól 
egészell Szegedig és Debrecenig mlnden 
magyar település, - ballottuk a közve
títést vezető Budinszky Sándor ajkáról. 
A gyöngyösi barát jellegzetesen a tör
tőnelemé és a magyar népé. Egyszerű 
darócruháJának oemcsak az előkelll ud
varok ajtaja nyilott meg, hanem a nép 
hét lakattal zirt bizalmának sokkal ér
tékesebb világot feltáró és feladatokat 
rejtő portája is. Ennek a nagyarányú 
magyar és keresztény misszlónak 500 
<'ves központja a ferencesek győogyősi 
klastroma." Győngyös jelenti a magyar 
ferencesek dunáninneni és tiszintúll 
családjának szellemi központJát és anya
házát, az ősók hagyományának őrét és 
a magyar ferences szellem egyik legbő
vebb forrását. Ma is innen indul útnak 
a Magyar Barát: Ifjú ilöveodékelt Ut 
avatja apostollá, s küldl a magyar tá· 
jakra a Rend, irásban pedig innen killdi 
a szeráfl élet kenyerét folyóiratának és 
köoyveinek, kiadványainak ezreiben. A 
,.gyöngyösi gondolat" amelyról 
S c b r o t t y Pál Tartományfőnök Atya 
annyt szeretettel és lélekkel szól fial
hoz, s amelyet O emel kincses öotudattá 
bennünk - ennek az ősi programmnak 
folytatása napjainkban! 

A magyar sajtó csaknem minden bó· 
napban foglalkozik ferences írásművek
kel. Tudományos és lelkiéleti Irodai· 
munk remekműveit Ismerheti meg beli· 
lük a magyar szellemi élet. Mesterelnk 
ma is ·elismerést aratnak. és szivesen 
nszi kezébe írásaikat a búszadik század 
embere is. Tudományos írásaluk szlntén 
elismerést vivnak ki a blrálóktól, azon
ban csaknem mindegyik blráló megérzi 
szavainkból sajátos ,.sovinlzmusunkat". 
Mintha nem hinnének mlndenben oza
vunknak, s attól félnének, hogy rendünk 
Iránt érzett nagy azeretetünk befolyásol 
értékelésünkben és megbamlsitja az 
Igazságot. f:p ezért Irodalmi alkotásaink 
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késlibbi felhasználói bizonyos krltikával 
nyúlnak a ferences irók mlívelbez. Eb· 
beo nagy filryelmeztetés rejlik a ré
szlinkre. Nem mintba kétségbevonnók 
Szent Ferenc Atyink szellemének idő· 
szerúségét és bódító varáZ!Oát a nem fe· 
reoces körökben is, mégis meg kell álla
pítanunk, 'hogy a külvllág szinte gyere
kesnek látja ezt a naiv és kritikátlan, 
egyoldalú és mindeoekfölött való érté· 
kelést, és elmarasztal azért a sok lelkeo
dezésért, amelyet az ajkunkról ball. So
kat "zenglink" önmagunkról, az őndí· 
cséreinek kellemetleo mellékbaogjai 
ütik meg olvasóinkat. Úgy örillünk egy
egy meglátásnak, mlntba csak ma kezd
tük volna tanulmányozni a ferences szel
lemet, s mintba csak most fedeztlik vol
na fel Irányunk értékelt. Jobb lenne, ba 
ezekről mások beszélnének! Neklink tár
gyilagosan, végtelenü! szerényen, feren
ces előnyeink szellőztetése nélkül kell 
ezentúl bemutatkoznunk. ba komoly té
nyezői akarunk leoni a tudománynak és 
rendi szellemlink terjesztésének. 

Annyit mindenesetre megállapitba
tunk, hogy komolyba veszik tudomá
nyos törekvéseinket a szakkörök: Varga 
Theodorik, Schrotty Pál, Oalay Osvald, 
König Kelemen, Burka Kelemen, László 
Takács Ince, König Kelemen, Burka Ke
lemen, J,ászló Akos, Szalóczl Pelbárt, 
Szabó Elek, Trefán Leonárd, Boros For
tunát nevének szlmpatikus csencése van 
szakembereink előtt. Ez csak felbátorlt, 
és megszabadít előitéletektől és bizonyos 
kisebbségi érzés fonákaágiról. Merjlink 
fellépni es teUes határozottsággal s meg
győződéssel képviselni hagyományos vt
lágoézetlinket, subtilis elmeéllel Igazolt 
tudományos tételelnket, s higyjük, bogy 
Szent Bonaventurának, Boldog Duns 
Scotusnak és a többi nagy ferene~s gon-

Szervezzllk meg mlndenütt a Szállás
keresés szép ádventi á,JtatoS&ágát! 
lmatüzetet ád bozzai a Magyar Barát 
kladóblvatala. Ez a legszebb család
védelem. az Idei katolikus programm, 

katoliku akció! 

dolkodónak ép oly komoly érvel vannak 
a maga nézetel javára, mlot bármely 
"beérkezett", ma divatos lskolinak. Higy
jük, bogy van szavunk a huszadik szá
zad nagy kérdéseihez. és hatalmas terli
let kiált egyenest a ferences .,Uágoézet 
értékelért. A ferences goadolat oemcsak 
a középkorban volt párhuzamos az io
tellektoalista lri.nyzattal, hanem mlndea 
időbeo azon az oldalon harcol, mélyiU 
az életet és slirgeti a gyakorlatot és 
átélést, abol az élet affektív elemeit hir
detik. Ez pedig a Szeot Ágostonok, Szent 
Anzelmek, Szent Bonaveotúrák, az új 
kor goodolkozól közül a Descartesok, 
Leibnlzek, vagy legújabbau az értékel
méleti és a fenomenológiai bölcselők 
iránya. Ezen a frooton menetelnl pedig 
dicsőség ma épúgy, mint a keresztény 
kőzépkorban volt. 

A Magyar Barát határozottao sikert 
könyvelbet el, amikor a népi ájtatossá
gok fejlesztés~ és tlikéletesitését vépL 
Novemberben sziz és sziz faluban és 
virosban gyültek ÖBBZe a hivek szent 
kilencedre a Fájdalmas Szűzanya tisz
teletére. Megható az a buzgalom, amely
lyel az ájtatosságat szervezték. Decem· 
berben a száiláskeresés ősi szokáút 
elevenitJOk fel batókörlinkben. Kilenc 
csalici áll koszorúba, bogy kilenc napon 
át egyiktől a másikig vtgye a Szeotcsa
lid képét, s ott imádkozzék, énekeUeo. 
Aa A. C. családmentésl programmJát 
nem is lehet jobban néplesen megvaló· 
sítanl, mlnt ezzel az ájtatollsággal, Va
lóságos lelkigyakorlat a résztvevő csa
ládok részére ez a kilenced. A reá eső 
napon mlnden család"'« meggyónik, 
megáldozik, és az ottbonokban megbo
nosul a családi lmádkozis eszméje. Ha 
pedig a plébános harangozással birdeU 
meg az áJtatollllág kezdetét, ünnepiessé 
teszi a Szeutcaalád képének megáldását 
a templomban, s ó maga is estéröl-esté
re résztvesz valamelyik koszorú ájta
tosságán, s ő imádkozik elő, - páratlan 
sikert érhet el és a legeredményesebb 
családi pasztoráclót végezte. f:rdemes 
megállnunk ennél a gondolatnál, és meg
hallgatni népUnk szavát, amelyben a 
szálláskeresés felkarolását krrl. 
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.. \ ~itokzattuii é.jtszuka 
P. Schrotty Pál, O. F. :'If. 

I.r,zúllt a novrmberi est; hosszabb, sötétebb, mint má! 
cszlt•lulükbt•n. ('siindl's tl'ml'töink ni•ma sírján is kialudt a 
hing i-s halottaink fiildi otthonára ráborult a sötetség puha 
h•plc. Kt•rrsztek és viragok közölt jár-kel világtalanul a bá
natos Jtoh•k. 

A IlUilfJal a latási•. ,\z ember szereti a világosságot. A 
világossag a lt•.&nD·ünyörűbb ajándék, mit Isten adott az em
bt•rist·gn('k .. A stilt'tsl·gtől irtózunk. 

Jo:jtszaka: siildsi·g, szintl'lensi-g, titokzatosság. Homály 
száll a tárgyakra l•s a terml·szet élete átköltözik a szinek és 
tormak \'ilagáhill a hang vilagaba. Falusi éjjel - szinte 
hallani a t·st•ndt•t nl·mel~·kor, máskor tücsökzene hullámzik 
ht•n•w. ,·agy a lombok zizt'gnC"k, az esti szellö mesél, hal
lt.an száll az óraütt·s a toronyból. a szél sü\·ít. llolló szárnya 
fl'Zzt•nti Ml'J: az ablakot. 

Hnnathilyt hoziok az (ojjell'k, mondja a költő; falun ezer 
babona füzödik hozzajuk. :llegele\'enitik a holtak birodalmát. 
:St•m mt•rrwk <•lmrnni a temető mellett. Figyelik a kakas
.zót. f:s aidják a :Sap első sugarát. 

f:s az .. t•lsiiti·titett" luxus-vilagvárosok! ('ttalanok es 
ll'mi·nylt•lt•Jwk. mint Dante pokla. A bünhöz társul szegö
tlik a h·lt·h·m. f:s ezt•k aztan torzókkoi n)·omoritják a lelket: 
!-.:tt•mt•h·nyt'l idii t•liilt mt•gtörik, l"ID-'enes járását meggörnyesz

tik, sínta. humlukara ml'ly rt•döket szántanak. O ezek a \'i
lág,·áro~i háhurús l·jhzakák! ('supa fáradtság (•s zavar, fá
h·ol (•s kurhitoz~is llt'lkiil. t~llenállás és összl'ütkiizt•s: eUo
-.:ultsá~:" ''" t•lv.tkult!<!a~ .. \ gonosz kívánságok üszke D("m ham
vad t· l. St· hol tirüm t'"'i ki \'.J.nsá~ottnentes birtoklás. :\legisml"r
h•tik \'t•liink a hi\'!'I<ÍL!ns füldi örömök sf."mmis(•g-i•t. a tisza
YiráJ,:l'lt'tu ~ikt•n•k t·s 1-{yün~ ürük mulandós&igát ... 

:\li b t• n .lz t•mhc.·r t•jbzakája'! 

.\ ki ... dPtk hohlu~-: !'>Zllnnyadás. 

.\ taradt munk.i,(· áloottalan ah·ois. 

.:\ lu·tt·~·· g~·iitn·lnws n.·r~otödl·s a hahil \'iziüh·al, \'agy 
J.lJ..dtnuk ~uruzata. 

,\Imatlan t·jbzaka a ;:nndok t'jtszak.ija. Hivatlanul jön
ru•k, kupu..:tatnak, IH'Ilt ha~.:.ntak n~·ugndni. 

. \z írú. a kiiltú tal.llkuzik nun·t·nf'k alakjai\·al. 
:\ki ...,,t')lt·mi nntnkjval fo~-:lalknzik, szinte t~h·s-tisztán 

látja maga előtt m~girandó müvét, vagy a mü egy~s rész
leteit. 

Az irók ki·pzelete i•jjel megnt'pesül, :S t'melyiknél szinte 
érezzük, hogy az iró könyvének ez vagy az a lapja az éj 
pereeiben keletkezett, midön aludtak az emberek és csak a 
költő virrasztott fiilzaklatott idegekkel a néma csendben. 

:lláskor zsibbadozva fekszik az ember, szemd kerüli az 
alom, számlálja a pen·eket, az óraütt'seket, hallgatja a szú 
percegi•sét a sötétben. majd ki·p kép után elsuhan, mintha 
film peregne le. 

l\li ez, alom, \'agy i·brenld? :llajd felriad: ,.Istenem, 
Istenem, de júl esik ennyi gyötrő álom után újra fölserkenni!" 

\'an megrázó (ojtszaka is. Éjjel a sötétség leple alatt tör
ténnek a borzalmas bünti·nyek. Ejjel lopakodik a tolvaj, a 
rabló zsákmányolni. Báli duhaj (ojtszakak. A bün tobzódásai 
é,ijel. Artatlanok megront;i-.t; Judások árulasa. Az lga·tság 
t: lad ása! 

De az ejtszakaban szólal meg a lelkiismeret szava is 
és számon kér. Eh·onul elölled egi-sz életed i-s leplezetlen 
sivársaggal látod vétkridt'!, mulasztásaid.ll, tt'vedéseidet. 
J;gyediil vag)·, egt'szen egyedül: eleted elütted pereg le, mint 
tájdalmas tra.:ikus film az éj c•ündjebt•n. :llintba számot 
kellene adnod mindenről. . . Uetem lepereg. Számadas. 
Iti-let! 

Az éj a halálé is. 

Kioltja az det r<·n~·ét. :llegáll a szi•· nrt'se ... Az óra 
egyet üt. l'tobót. .\ mutató leesik. 

.\ ll'gtiihh t•mber i·.i.il'l hal meg-. 
f·:jtszaka. van ürHnt: t.•lt.•t dlrt•dl·s<', szüleh's. élet me&

örzt•st•, a szen•h•t (liatlala ... Kültök, ntUvl•szt•k himnuszokat 
írtak az l•jhez. A lt'ggyün~·örübbl'k t•gyike Beetho\·en: ,,Heilige 
Xat·ht, o giessc Uu llintnwb.fri(•tlen in dics lh•rz~" 

Jo~önségl's az d a h(•gytPtön, <·sotl.ilatos a Tengeren, 
mcgn,\·ugtatú a rúnas.igun, ll•lt•kzt•tvis~zalo.ilú az öscrdőben. 
maKasztos az l·jjcli Sz(•ntsl·gimatlas t·süntll'S óráiban: me rt 
l'ölt'mt•li. ml'gszabadítja t•s nwg\'igasztalja a szegt.'ny emberi 
szívt~t. 

Az diszaka cst'ndt•s. rdl's, '"'"t titokzatossággal terhes 
('j is: Kará<·sony Slt'nl t•jtszak;.ija . 

Csillag fakad az dlszak:ibaJJ ... 
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Virágszálak 
Szent Ferenc és tórE<.~i .lletéböl. 

Olasz eredetiből fordltotta: dr. Kószegby Mlhily. 

Szt. Ferenc körbejáratja Maszeo testvért és Sziénába 
megy vele. 

Egy napon csak úgy gyalogiban útnak _indultak 
Szt. Ferenc és Maszeo. Maszco ment elöL Utközbcn 
odaért egy hármas útdágazáshoz, amelyek közül 
egyik Flórencbc, másik Sziénába, a harmadik meg 
Arczzaba yezetett. ZaYarában nem tudta, mcrre 
menjen? 

Atyám, a h:\rom út közül mdyikl't válasz-
sz uk? 

Majd azt felelte Szt. Fl•renc, amel~·ikl't Iskn 
akarja. 

Hát azt hog~·an tudjuk meg"? érdeklődött 
Maswo. 

- J,eld várunk, mondja Szt. Ferenc. l\liért is a 
szent engedelmesség erejénél fogva megparancsolom 
neked, hogy ott az útelágazásnál veszteg maradj és 
mintahogy a gyerekek teszik, addig forogj magad kö
rül, mig azt nem mondom: állj! Erre l\laszeo testvér 
elkezdett maga körül forogni, egyre forgott, míg bele 
nem szédült és el nem vágódott a földön; de Jm•rt 
Szt. Ferenc nem mondta, hogy elég, megint felegye
nesedett és a szent engedelmességnél fogva forgott 
toYább, míg yégre Szent Ferenc odakiáltott: állj és 
ne mozdulj! Szót fogadott. Erre Szt. Fen•nc kérdé: 

- 1\Ielyik irányba nézel? 
Sziena felé! mondja Maszeo. 
- Helyes! ez hát az út, amelyen Isten szcnt 

akaratából mcnnünk kelL El is mcntck. de Maszco 
igen furcsálotta, hog~· Szt. Ferenc a járó-kelök dött 
olyant parancsolt neki, amit a gyerekek tesznek, 
mindamellett csupa tiszteldből m·m mert neki szál
ni semmit. Ahogy Siena közelébe értek. a város lakói 
közt már hire futott a szent érkczésének, a nép elé
jük ment. mindkettöjükl't fdkapták és úg~· Yittt•k a 
püspökségre, hog~· még a lábuk se érte a földd. Benn 
a Yárosban ezalatt egy utcai csete-patL· támadt, mel~·
nek akkorra már két halottja is lett. 

Ahogy Szcnt Ferenc közéjük ért, olyan szi\·hez
szólóan prt:•dikúlt nl•kik. hog~· l'gyszcrrl' sZl'nt lett a 
béke közöttük. 

Ahogy a szienai püspök Szcnt Fen·ncnek békélte
tési sikeréről hallott, meghi\·ta magúhoz, igl'l1 nag~· 
tisztelettel fogadta és wnd(•gül lútta pg~· úlló napig. 
Reggelre ke!Ye az alázatos Szent Ferenc. ki mindcn
ben csak Isten dicsiiségét kl·n·ste és Sl'mmibl·n Sl'm a 
magáét, társú\·al cg~·ütt idejél)l·n fl'lkl'lt (•s a püspiik 
tudta nélkül odébb úllt. l\Iaszco tl-st\·t:·r c fölött bi
zony dörmögött magában: múr megint mit csinúlt 
l'Z a jó ember? m·m dég. hog~· l·ngem, mint egy kis 
gyermeket magam körül forogtatott, most meg a 
püspököt, aki azt sc tudta, hO\·a tL·gye. hagyta fa
képnél és köszün(·s nt:•lkül tú\·ozik. :\Iaszl·o t<·stvL·r
nl•k l' Z nagyon Yisszatl'bzd t. hog_\. Sz t. Fl·renc ilvl'n 
u d \·aria tlan ul \·isl·l h· det t. 

Késöbb azonban isteni sugallatra magúba szúllt 
és ilyetén pirongatta magút: te! dl· nag~·on fl'ilútsz. 
hogy az istenes dolgokat birúlgatod!"' Az il~·en túlzott 
l'ibizakodottság miatt méltó vagy a kúrhozatra. -
Hát nem tegnap dtt véghez Szt. Fl·n·nc ol\·an mun
kát, amit ha az Úr angyala csinál, az Sl' lett volna 
különb? ... l\Iiért is. ha azt parancsolnú. hogy kiiw
ket dobálj. perszl· hogy meg kellene tl·nnl'd és l·n
gedelmcskedned, mert amit ö véghez visz, Istl·n mun-
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kúlja benne. Ezt mutatja dolgának jó vége is. Mi lett 
yolna, ha nem békC:•lteti össze a veszekerlök csoport
Ját? Nl•m két hulla hl•vernc a földön, mint ahogy 
kezdödött, hanem ki tudja húny és ki tudja hány lel
ket vitt volna el az ördög? Ezért hát nagyon meg
gondolatlan és l'lkapatott vagy, ha rosszaini mered 
azt, ami kétségkivül Istl'n akarata szerint történik. 
Mindezt, mit mentében l\'laszco hánytorgatott magá
ban, Isten közölte Szt. FerencceL Ahogy Szt. Ferenc 
elérte öt, figyelmeztette is mindjúrt: 

Amiben most júrtattad az eszedet, azokra a dol
gokra vigyúzz, mert az mind jó, hasznos, és Isten su
gallatára történik. dc a tc di\rmögésed, amit magad
ban folytatsz, az mind vaktúban Yaló, haszontalan, 
ördög sugallta kevély gondolat. 

Erre l\laszeo test\·ér előtt l'gyszerre tisztúban ál
lott, hogy Szt. Ferenc az ő szivébe Jútott és most már 
biztosra vettl'. hogy a Bölcsl·ség lelke vezeti a szt. 
atyút mindcn tenni\·alójúban, amihl'Z hozzáfog. 

Belegségünkben orvosságunk 
Szent Jo'erem· missziúja a t.irsadalomban, 

A munka szá.-zázall·kos teiljcsitmi·n~·i·hez lizikai cs lelki 
t•rö szüksl·•ws. :\z erö a munka rnotorja. A motorhoz be
gyujtás. állandó táplálás kell. 

Az ima bPinditotta Szent Jo"erem· világban •'lő fiait s 
mindennap munkába állítja, a ha•·onta, sőt naponta véghez 
nil -.cntaldozás biztosítja a motor állandó munkáját, szitja 
a tagok tetterejét. 

:\lég könnyebb a munka s fokozódik a munkaerö. ha 
,·alamikép nagyobb h·ndiilt•tet kaJ>hatnak, vagy ha mások 
segítségünkre sietnek. Az embl•rileg tökéletes motorba is 
hiba <·stiszhat he, holtpontra jut a gi•p, vagy rövidzárlat áll 
be, defektet kap. Az ember teste megsebesül, kimerül, beteg 
lesz. Anmil inkább elől"ordulhatnak a li-leknl-1 ilyen bajok. 
Kopik a li·lek, megsérül, balli·pi•sekct követ <'1. Ezeket javí
taní kell, a holtpontra átll'nditeni a ll'lket s a munkaesök
kenést helyr<' hozni s a ri•gi tempút behozni. Szent Ferene 
bünbánó rendje ezeken segiteni kiván, amikor évente 35 
altalános feloldozásban s kétszer páJ>ai áldásban részesíti 
tagjait s rengeteg teljes btiestit, stál'iús bucstit nyerhetnl'k 
minden esztendő folyamán. :\livel tudjuk, hogy a btiesti az 
ideigtartó büntetl-sek elengedl•se a szentg~·ónáson kivül, rl"n
l(eteg lelki kim·set, termi•szetfeletli erőt n~·ujt és ád a tl'st
\"t•reknek. Igy könnyü kiköszöriilni a lelki t•letben esetleg 
tett <sorbákat, hatbatús.ln s<•git megbánni i•s júvátl'nni a 
hibákat, mel)·eket t'mberi ~~~·arlúságbol kö\·ettek el. Az erő
hián~· pótlódik. az l"röt·sökkl"IU's mt'gszünik. a ri• g i keri•k vá
~:asba vis-.alendül a li-lek s h>\·ább fol)·tatja munkáját. 

A lt>rdárius nem áll t·~~·t•diil az dt•t hart·terl•n, nin<·s 
tnagára. hagyatva a munka JlUrotu.Jján. Számtalan rt•ndtársa. 
,;u oldalán s \"t•lt• \"állnh·e hasonlúan kiizdt•nek a l"öldön. 
Első n•ndböl töhh mint ~O l'll'r -.erz<•tes. Szent Klára leá
nyaiból. a második rt•ndböl jtJ p&ir t•zt•r szerzetesnü s a har
madikn•ndből közel kd millio h·sh·i·r áll a sorompúban. 
hog~· Szent Ferenc zászlója alatt ,.;,·_j,ik mt•g a jú hart·ot s 
i~y az örök .iutalmat ehtyco·.i<·k. En•k ri•szint st•gitik, ri•szint 
\'l•dik egynt~ist a gonosz t·lh•ni hart·ban. hogy ne tegyen 
kárt a h•lkit•kbt•n s zé.ikkrnü nt'lktil haladjun az isteni munka: 
a h·h·k kt'JJZt'M'. tiikl·lt•h•!Oooitt·M'. :\l indt•nt•gyt•s tag rt•szesi.il az 
ii!OoosZe~ h•!Oooh'l•rt•k t·rdt•mt·ibt•n. kt'JOo't•hnl"iben, áldisaiban a 
1111111kaköziissl•g rl·vl·n, ha t·st•kl·b· küh•h•ssl·l{l·t t•h·l·l{zi hü
M'Kt'Sl'll l•s odaadUan. Suk!'oozur itn&ija !>lzurakozutt, hibás, dt• a 
többi buzgósága (l0tulja itt a hián~ t s l·rdt•ntet. l·rll·ket nt•m 
t sorb it. ne1n l'!'o.Ükkt•nt. Tt·hát ahány l'!.Zerzt•h•s, fl•rfiti l•s nö 
\an Szt•nt Ft•rt•tu· rt•ndjt•ibt•n, ann~·i st•gítüt talál maga Dlt"l
ktt. kik imával. munkával, sZl'll\'l'lh·sst•l állnak oldalára. 
liát t•z llt'Dl erüt jt'lt•nt-t•'.' :Sl'm fokozza-l" tnindrgyiknek a 
ntunkah·ljt•sítml·n~·t·t'.' Sukmoturussá \'álik a hajtóerő, ig~· 
biztosabb az t•rt•dmt·u~·. 

Jl~·t·n a harmadikrt•Juli l·lt·t. rnt•ly lll'lll rn&i.s, nlint kt•rt•sz
tt·ny t•let. igazi t'\'aru.::l-liumi l•lt•t, mt•bnek alapja lsten tiz-
parant·sa. 

1'. H..th~ .\J>ullinariSl. o. F. :\1. 



~agyarság szent Asszonya 
Radvánszky József. 

Novem~er _19;én .a magyar ~emzet egy szent Asszony
':'!'k sz_ent e!~l~_t 1dcz1 emlekezetunkbe, akit mint a magyar 
t•Jszakanak ortuzct, a magyar gondolatnak és magyar élet
nek Jegideálisabb példaképft állitja elénk. s ez a szent 
Asszony: Arpádházi Szent Erzsébet. 

Mienk ö, mert magyar földön született: miénk. mert 
mal!'_yar vérböJ származott, miénk ö ma is, amikor a magyar 
t•gböl mosolyog le ránk küzdö, emlékező testvi·reire. 

Lelkem \'isszaszáll a Ill-Iszázéves multba és magam elölt 
látom a pozson:vi várat, (mások szerint a sárospatakill hol 
e szent Asszonynak bölcsője ringott, s ott látom az édesapát, 
ll. Endre magyar királyt és édesanyját, merániai Gertru
dot, a magyar királynét, akik boldogan néznek az aranyos 
bölcsőben sze'.'dergö magyar viragra, aki egy szebb jövő
nek lesz a haJnalhasadása s akire büszke minden magyar s 
ak!t a tiszteletnek oly mélysége vesz körül, mint egyetlen 
mas szentet sem. 

Mily különös az lsten bölcs intézkedése, hogy ez a kis 
magyar leány a keresztségben Erzsébet nevet nyert. És miért 
epen Erzsébetet? \'alóban isteni titok. ~Ieri mit jelent ez a 
zsidó szó: Erzsébet? Jelenti, hogy az illető Istennel, kegye
lemmel teljes. És hogy Szent Erzsébet valóban kegyelemmel 
teljes volt, mutatja egész élettörténete. Szent Erzsébetben 
úgy működött az isteni kegyelem, mint a napsugár a virá
~:oskertben. Gyermekségében ott virultak az imadság és 
Istenre való gondolat legszebb nelelejtsei, ifjúságában a sze
rénység és tisztességtudás kedves ibolyái, házas és családi 
t'let~ben a megértés és szeretet piros rózsái. özvegysl-gt•be•l 
J>edlg ott látjuk a lemondás és lsten akaratában való meg
nyugvás szomorú füzfáit. 

Négy éves koráig magyar földön élt. - Pozsonyban tölti 
első gyermekéveit, amely oly tiszta volt, mint a kék égbol
tozat, amelyen még barányfelhök sem úszkáltak. - Négy 
éves korában idegen földre került. A szépséges kis virágot 
elvitték Türingiaba, hogy az akkori kiralyi szokás szeríni a 
ll éves Lajos Türingia fejedelmének mint eljegyzett mát
kája elsajátítsa az udvari szokasokat. - A kis ErzsébPt fej
lődött is, mint a rózsabimbó, de nem a hiúságnak, nem a 
tetszelgésnek, hanem az Istennek, és lsten után a szegény, 
!>Cgjlségre szoruló népnek. - Tizenöt éves korában mint asz
szony! látjuk Marburg várában, hol mint a jótékonyság 
angyala jár-kel, segít és vígasztal. Húsz eves korában már 
mint özvegyet látjuk, amint 3 gyermekével kidobva utcára 
Eisenach sikátoraiban kéreget. - Huszonnégy éves korában 
meghal és még azon esztendőben megkezdik t'pítení Mar
burgban a tiszteletére emelendő hatalmas templomot, ahová 
•írját helyezik. Huszonnyolc éves korában már mint szcnt 
sze re pel, akit IX. Gergely pápa 1235-ben a sírjánál történt 
•ok csoda miatt a szentek sorába iktatott. lgy magasztalta 
fel lsten Azt, aki magát meg tudta alázni. 

Ha nézem Szent Erzsébet egész életét, elöltem áll az 
igazi ,.Sermo vivus .. , az l·lö beszéd, aki erl·nyeivel szól hoz
zám és minden magyar testvt'remhez. mintegy figyelmeztet
ve, hogy milyen jó is az lsten közeli·ben lenni. l\-lt'g alig tud 
beszélni, már is ártatlan lelkt'nek minden gondolata. kis szí
\"l•nek minden dobbanása a jó Istenre volt irányozva. Ot 
nem kellett, mint más gyermekekel \'Írgáccsal késztetni az 
imára; Ot vitte a kicsi szívt•, az aranyos lelke, s boldog 
\'olt. hacsak a kapoina kilincs<'t is meg<·sókolhatta. 

Ha nézem Ot, mint fejlödö virágot, bámulom szendl'
séget és buzgósággal párosult alázatosságát. O a dh·attal, a 
ruhával, az ékszerekkel édes-keveset törődött, de annál töb
bet foglalkozott lelke szi•ps(·gi•vel. Ha állásához megkívánt 
pompában kellett is megjelennie, akkor is a biborruha alatt 
vezeklő köntöst öltött magára. hogy az <"lpuhultsag, a tetszel
gi·s és hiúsag törbe ne ejtse .zi·psi•gps IPikél. Ha az akkori 
udvari szokás szeríni táncolnia k<"llett is. azt is a legnagyobb 
ízléssel i·s tiszteleltel t<'ltl', n<"hog~· az eri·ny i•s női bet•sület 
ellen vétsea. 

Sajnos, a mai kor divatja i·s lam·a tele \'an frivolitassal, 
ami a magyar nemzt>t it'jUs&igát a hiúság- t's tetszelgi•s si
kamlós útjara tereli. Hol talalunk ma szent<"rzsi•beti szert'ny
si•gel, tisztességtudást az ifjúság között'! nizony ez<'k ma 
ritka fehér hollók. P<" dig valiig hangoztatják: ifjúsáKi· a 
jövő! Igen, de csak akkor. ha ezt a jÖ\'ŐI egy kiki•pzell. K<'
rinces í•s jól ne\·elt ifjúság adja. I:Jism<'rjük, hogy nemz<'ti 
lerongyolódottságunkban t•sak t•gy i•rli·künk \"an: az ifjúság. 

Szcnt Erzsébet szcll~m<' bekiált a viharos magyar dl
szakába: Magyar Ujúsag! Szeresd az Istent i·s l<'dd meg 
köteless~gedet! Az ifjúság leg~·en szer•'ny •'s fegyelm<"zett. 
de ez a fegyelmezettség ne a .. kivagyok, mivagyok" hánya
vetiségben, hanem az erköksi i·rti•kek nagyrabe<"sülésében és 

.\ szl'gl·n~,.ek 

szentje. 

masok lisztelrtben-tart:isában nyilvánul.ion: mert ideális 
eszmét és nagy nekilendülést <'Sak fegyelmezett ifjúság ad
hat: az az ifjúság, mely nem beteg vt'rrel. nem összetört aka
rattal, hanem tiszta gondolattal és nemes li•lekkel akar tenni 
merészet és nagyot. 

Továbbá. ha nézem Szenl Erzsi· bet családi és házas eleli·t. 
a legszebb ideált találom ott. Az O házassága Lajos türin
giai gróffal nem muló vonzódás, nem lobbanékony érzeleni 
hatásából fakadt, hanem valami más lelki molivumokból 
eredt. Családi életük remek példája a kereszti•ny családok
nak. Az O házasságukban goromba szó. félreértés nem ural
kodott; a béke szent temploma volt házas •'s rsaJádi t'letük. 
hol egymás vallásos életél megbersülli•k. Nem úg~·. minl 
manapság, sok férj gorombáskodik. kellemetlenkedik. ha 
felesége a templomba megy, vagy ha vallasát gyakorolja. 

liiért züllik el sok keresztény család'? .:\zl'rt, mf'rt nint·s 
meg benne szenterzsébeti szellem. J la panaszkodnak sok t.• sa
ladban a gyermekek és a fiatalság rakonrátlansága és en
gedetiensi•ge miatt. Hánytorgatják a férfiak önzési·t. kiinn~·..J
müst'gét. közönyössi•gét a vallás iránt. Beszdnek a nők sze
szt'lyeiröl. háziatlanságáról. Panaszkodnak. hogy kihalt a rsa
ladi (•rzés. De lehet-e ez másként. amikor sok rsaJádban alig 
ismerik az Istent, amikor jó könyveket eJo··:lltalában nt•m ol
\'asnak. amikor az imádság helyett a. szitko1údás és plt·t~·ka 
járja'! Lehet-e valami jót varni az ilyen rsaládoklól'? Ui
zony nem. Az ilyen családok eli· oda kell állitani Sz<"nl Er
zsébet gyönyörű pddáját, aki mint hitvt.•s l·s t:saládan~·a a 
legharmonikusabb életet élle l't'rji•vel i•s !o·crmekei\'<'1. aki
kel az lstenhez \'ezelelt s akik elölt szent \'olt a törn'n~·
tiszlelet, a kötelesst'gteljesílt's és egymás m<'gbct·siilés<'. Hog~· 
az Isl<'n mily keg~·elemmel tekinlelt Szent t:rzsi•bet rsalád
.hira. mutatja. az, hog~· 3 g~·ermekt- k(izül (lt~rtrudot a szen
l<'k soraba iktatta \'1. Kelemen pápa. 

De l<"ginkabb bámulom Szent l:rzsi•bel jótékon~·kodását. 
amell~·el a szegén~·ek es betegek iránt \'ÍS<'II<'I<'II. Ot való
ban szociális szentnt'k lehet mondani. ml'rt cg-t•sz t•h•h•, a1 

irgalmasság gyakorlásában m<"riill ki. O nt•mt·sak tudta. mi 
a jótekonyság, de g~·akorolta is. O maga kereste frl a szt•
f.{ényPket és vittt- a kenyeret számukra. mert tudta. mi az 

t•hezni. 
Elöttünk áll PJO .. szodális szent. aki irgalmas szert•tt'tt·

vel bevilágít a hi·tszázt'vcs mullba s aki ma is odaáll az t•lel 
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,,~ak.odópartjára és brklált a nau világba: Kerrsztények! 
!Uagyarok! szrressetek! Különösen ma, amikor ma&yar hon
vedeink a mcssze orosz Iöldön vedik hazánkat, kultúránkat 
é~ magyar kenyerünkt'l, bent az országban leuünk mecer
tessel cs szereleltel minden magyar testvérünkkel szemben. 
N e tclejtsuk, hogy a mai szegcuy es kenyerkerdest nem le
het •·assal cs verrel megvaloSltani, banern csak mecertcssel 
es a szcretet isteni törvenyevel. 

fiakat, hanem az e&')'szerü nép fiaiból ls nem egy, de nagyoll 
sok erte el tehetsegevel a legmagasabb poz•c•ót. Van ra 
petda boven. 

Különösen karoljuk fel a szegény, de tehetséges gyer
mekeket. l.Uennyi zseni, mennyl tehetseg hever parla&on és 
pusztul cl varosokban, falvakban; mert szegeny a szulö es 
laruuatni nem kepes lstentol megáldott tehetscges gyerme
ket. t-zen nemes cselekedet altal nemcsak az ),;gyháznak jut
tatunk jó papokat, de a hazának is kitünö polgárokat. HI
szen a mullban, de a jelenben is nem mindig a lelső tízezrek 
adtak es adjak az ),;gybaznak es a hazanak a kiváló Ier-

Keves olyan azentje van az Egyháznak, aki oly általá
nos tiszteletnek örvendene, mint ISzeni t.rZl<cbet, magyar 
vcrünk. Kurhazak, szeaenybáza.Ji., iskutak, kungregaciok, JO .. 
t.ck.ouysagi e&yteLek, karuai.JV es szoctalis ancganozduiasok 
ataK.uuaaK enuekezetere, amelyekben szt:akadauanul oszlo
gaLJa aldásait a magyar kiraty leauyanak szelleme. 

O bar megertene mindenKi ISzent t.rzscbet szociális szel
lemet ezekben a verzivataros, háborús időkben. Bizony, m..,. 
leru1e az elet! Az emberek megbecsulncK cgymast cs nem 
uralkodna bazáokban a kapzs•!!ta& cs keuycr•nKyscg, hanem 
clne a mindenlun Hegatö es mmden ko•u•yea. lclurtó vcro
ml<akendos szeretet. 

Istent lássuk szüleinkben, elöljáróinkban 

A jó Isten mindenbe beleoltotta a 
rendnek a tbr\'ényeit. KiJelölte az 
eg1 testek palyaJat, amelyet azok 
Si.Uksegszer(ú:n kovetnek. A növény
es áilat\·dag is a rendnek hódol. Az 
embe:·nek, s<::mtén a teremtés eimén, 
meg kell tartama azt a természetes 
és természetfeletti rendet, amit ls
ten a természettör\'cnyben és pa
rancsaiban adott neki. De mi em
berek, nemcsak a teremtés, hanem a 
meg\· al tás alapjan is tartozunk en
gedelmeskedm. A bün következtében 
az ember a búnnek és a gonoszlélek
nek lesz a szolgaja. Üdvözítönk sa
Ját \'érc arán \'altott ki a bünnek és 
a gonoszléleknek a rabságából. Mél
tan mondJa a<::ert a szent1ras: "Nem 
\·agytok a magatokéi, mcrt nagy volt 
a 11 vételáratok." (Kor. l. 4, 20.) 
Knsztus a megváltassal az istenfi ú
sag méltósagaba emelt. Amig a ter
rneszetes rendben Isten a mi Terem
tönk és U runk, add1g a természet
feletti életben Atyánk: "1\laga a Lé
lek tesz lelkünkkel együtt bizonysá
got, hogy Isten flai \'agyunk." (Róm. 
8, 16.) Azért tanít az Ur Jézus így 
imádkozni: ":\11atyank ... " (Lk. ll, 
2---I.J Am1kent a gyermek köteles 
engedelmeskedn! atyJának, hasonló
kepen nekünk is kell engedelmes
kednünk Istenn<·k mmt Atyanknak is. 

Isten a foldon két hatalmat adott: 
lelk1 eletünk \'ezetesere, örök célunk, 
boldogsagunk elérésere alapította az 
Egyhazat; a testi, a föld1 eletünk 
irányításara vllag1 hatalmat rendelt. 
Knsztus azonos1tja magát az Egy
házzal: "Aki titeket hallgat, engem 
hallgat, ak1 titeket \'et meg, engem 
vet meg." (Lk. 10, 16.) A szentíras
ban nemcsak arról vehetünk tudo
mást. hogy a vllágiak: a szülök, az 
elulJárók, az allam hatalma is Isten
tül szarmaZlk, hanem ennek a celját 
is meglsmerhetJük: hogy t. i. a jók 
d1cseretét nyei')enek, a rosszak pe
dJg elvegyek méltó büntetésüket: 
,.:\lmdc·n lélPk engedelmeskedJék a 
fensübb hatalmasságnak; mert nincs 
hatalmassag. hanem csak Istentiil, 
amclyl'k p!'dJg vannak. Istentől ren
deltettek. Ak1 tehat ellene áll a ha
talma,sagnak, Isten rendelésének 
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al! ellen; az ellenszegülők pedig ma
guknak szereznek eli tél tetést. Mert a 
feJedelmek nem a jót cselekvöknek, 
hanem a gonoszoknak vannak félel
mére. Azt akarod, hogy ne kelljen 
félned a felsbbbségtöl'? Tedd a jót és 
dícséretet nyersz töle, mert Ö az Is
ten szolgaJa a te ja\'adra. De ha a 
rosszat cselekszed, félj, mert nem ok 
nélkül hordozza a kardot; szolgaja 
ugyanis az Istennek, hogy bosszút 
aliJon büntetéssel azon, aki rosszat 
cselekszik." (Róm. 13, 1-5.) 

Hogy az engedelmesség természet
feletti erkölcsi erény legyen, szüksé
ges, hogy szüleinknek, elöljáróink
nak, mint Isten helyetteseinek enge
delmeskedjünk. Aki nem Istenért, 
hanem más indítóokbó!, pl. félelem
böl, érdekből, természetes szeretet
böl teljesitené fellebbvalója akaratát, 
az nem gyakorolna az engedelmes
ség erényet. Fontos tehát, hogy ter
meszetfeletti legyen a szándekunk. 
Fellebbvalóinkban ne a külsöt, a 
kedvességet, bölcsességet, hanem az 
Istentól reáhelyezett tekintélyt néz
zük. Arra gondoljunk, hogy az Ö pa
rancsainak telJesítésekor Istennek 
engedelmeskedünk voltaképen. Azért 
int a szentirás: "Szolgak! Engedel
meskedjetek test f~crinti uraitok
nak ... , akarcsak Krisztusnak. Ne 
szalgáljatok látszatra, mintha embe
rek tetszését keresnetek, hanem mint 
Krisztus szolgai, akik szívesen telje
sitik Isten akaratát." (Ef. 6, 5.) Te
gyük meg elöljáróink parancsat Is
ten iránti szeretetböl. Bar az enge
delmesség önmagaban nehéz, hiszen 
a legértékesebbröl, akaratunkról 
mondunk le, még1s a szeretet meg
könnyíti azt. Akkor örömmel, kész
ségcsen tudjuk teljesíteni fellebbva
lómk akaratát, mert a szcretet fut 
és repül a parancsok útján. 

Az ilyen engedelmesség kedves és 
értékes a jó Isten elött. Kedvesebb 
és ertékesebb, mmt bármilyen anyagi 
áldozat, önmegtagadás: "Jobb az en
gedelmesség, mwt az áldo<::at." (Kir. 
I. 15, 22.) f:rdemszerzüvé teszi még 
közómbös cselekedeteinket is: a szó
rakozast, étkezést, pihenést, ha azo
kat szulewknek, elolJarólnknak, mwt 

Isten helyetteseinek, akaratából, ter
mészetieletti szeretctbol tess<::uk. Az 
engedelmesség tokelctessegre ve..:et, 
sot maga a tökeletesseg, ha orom
ben és szenvcdesben, k1csmyben és 
nagyban telJeSllJ uk lsten és 1ellebb
vawmk parancsall, tanacsalt és óha
jalt. ,.Ak1 azonban megtartja az O 
igéit, abban az lsten s..:eretete bizo
nyara tokeletes." (Jn. l. 2, 5.) ::izent 
Bonaventura, ferences b1boros, 
mondJa: ,.Aki szent akar lenm, en
gedelmeskedJék." Ne feleJtsuk cl: 
amig az engedetlenség oka mmdcn 
szenvedesnek., baJnak, mcgprób<ilta
tasnak, sot az or ok kárho.ca t nak JS, 
add1g az engcdclmesseg fonasa mm
den orom nek, ellsmeresnek, kllün te
tésnek, JUtalomnak 1tt a földon, és 
az brok boldogsagnak a masvli.igc.n. 

PACSIRTA ~NEK, A KERESZT 
LABANAL ••• 

Nézd, jó Uram! Itt ez a fáradt, 
Veresszáj u k1s tnadar: a sz1vem ... 
Adj helyet szcnt lábaidnál, 
Ahol egy k1ssé megp1hen ... 

Sajgó sebeim ha bevonták 
Enyhitö gyógyuló hegck, 
E:n felkelek, hugyha seg1tesz 
S Uj Uton blZ\'a elmegyek. 

E:s megbocsáss. ha néha vágytam 
Zsong1tó, kab1tó mé.ln1ur \'Iragut! ... 
Még1s csak szebb, mé·g1s csuk jubb 
A Te áldott, t1szta, sze nt ,.,;águd ... 

De ez a döre, zsongó, dalos .:-;ziv, 
H1dd el, Urum, terhes aJámli-k! ... 
Ez téveszt meg, turbc ez ejt, 
Pcd1g mmdJg tiszta a szándék, .. 

Hadd öntözöm rnost l[Jb~.lidra 
FúJó &nekcn1 o:aJ;.It ... 
ts szivcdcn adj nyughplyct, 
Ha megtJsztu:tan1 - odaát. 

P. Szalay Emil, O. F. 1\1. 



Szent Ferenc Atyánk, az engesztelés szentje 

Alacoque Szent Margit megtudta az 
úr Jézustól, hogy Szent Ferenc Atyánk 
Jézus Szeniséges Szívével bensőséges 
b:lrátí összeköttetésben áll, s hogy a leg
nehezebben elnyerhetö kegyelmeket esz
közli ki az emberek számára. Az okát 
is megtudta: Szent Ferenc az égben Jé
zussal egyesülve állanduan engeszteli a 
megscrtett Szentháromságot. Ezért Szent 
Margit még azt az utasítást is vette az 
úrtól, hogy Szeniséges Szíve lisztele
tenek elterjedeseben mennyeí pártfogó
ul Szent Ferencet válassza. 

Tehát Szent Ferenc Atyánknak az ég
bC'n le.c:fontosabb hh·atása sem mús, 
mínt ami a földön volt: lsten dicsősége 
és az enün~rek ud\·ö:-;sC.:,ge. Kibékíteni az 
embert Istennel. Istent könyörületre in
dítani az embere:< iránt. 

Szent Ferenc Murillo festményén a 
fölfeszített Jezust öleli itt, a földgömb 
pedig a !aba alatt \·an. Szent Atyánk a 
vilúg nl'gy tilju fülé Krisztus átöleléséig 
lelkenek négyes át istenülésevel jutott el. 
Ez a negy lélekilthasonulilsi folyamat 
fünsegcscn mutatja be a Szentnek élet
kapcsolatúl a Végtclcnncl. De azt is, 
hogy mi~rt voll a földön s miért van 
az egben oly na;;y befolyása Istenre. 

Az első: 

teljes Istenhez-fordulása. 

Amíkor Szent Ferenc Quintavallei 
Bernát úr házúban nyugovóra tért. Ber
nát ür ügy tett. mintha aludna. Szent 
Ferenc csakhamar fölkelt s ég felé for
duh·a. nagy ithítattal ísmctelte: .. :E:n 
Uram. (·n Istenem!" Igy mélyedt Isten
be haj'1alig_ Jól tudjuk róla. hogy élete 
nem volt más. mml az lsten "ittlété
nek" állandó szemiCiele a teremtett vi
lág minden li-nv(•ben. Lelkének ez a 
kiszélesüli>se. elm(·lyülése mintegy átka
rolni lát>Zott btent, akit addig el nem 
ereszt. mig cdját el nem éri. De mi volt 
a célja? A Laterúnt megvédeni az össze
omlástól: a lelkl'k romlásának megaka
dályozá>a. a megromlott szivek megbé
kitése Jcws Knsztusban. - Az lsten 
.. l\1inctcn:-;égénck" dic~öítése a ferences 
cngc~ztC'lé~nck (•lö himnu~za. amelyet 
Szent Atyánk a!lnyi költői fönséggel 
megenekelt a N~phimnuszban. 

A második: 

a Jflek ml"gsrmmlsülése 
Isten vegtelensegeben. 

Az l'nge>?telni akaró léleknek át kell 
éln1e kic~Jn~.::-:.l·gl·nPk. teremtményi alá
rendf'lt~l·!..!l•nck t'!:!l·:-:z ~úl.vút. A végte
!('n kuliinh>(·g :!•tt!•ra odadobja magát 
az f'n!:~e:-71C!(i o!t;"l!' tliú•hf': .. n "C'mmi. a 
senki" ... Ki \'agy Te. édességes Istenem? 
Ki Yac:.vo;.;: (•n. hitv[m~-.' fl·n•g, h<i~zonta
l;m ""Iga?" Szl'nt Ferenc Aivánkban 
l'Z nem :1 fplJún~ol;l:-:.nak pillanatií.vi meg
n·ndull•:-:(' \·olt. amit <tk<"u"h.ínv~znr nkúr
ki ldi7lilunk i...; ;'Jt,··l. n1ondjuk egy szC'nt
hP,:ú·ct kolh<'ll :\.L'l~·r·d·k f('l'nll• . ..;zrofé\·é 
\'ált a mi-1~· alúzat lelkisége a gyakor
lathan !\lmch·nhl"l .. kl"l'hh'" tf':-:tn:·r ma
radt. :dd az t·nh) r;Jillr"Jjút ilnma~á:1~H 
tiibhrf' Jwc~tili F.ngP."7tl~I(i alú?;Jt és nlá
z:l1<1S f'll!..!l'."7!t'Jt\s \'olt pg(·:-:z lt'·n~·e. ami
t·rt 1:-:lí'n fiilm;J~';l"lfti}LJ l•.;: :1l1('r Chri
stus-.<.:z{l ~ n1{I:-::odik mrg\·flltó\·á" avat
ta; amenn~·in· <'Zt teremtmé·ny-röl el
mondh;li.JIIk. Tudju:.::. h(Jg.\· ezt a címrt 
~~ kl·n·~;tt·n~·:-:l·g l·:-:~1k Szent Ferencnek 
aiúndl·kozla. 

. .:\1. r:1!..!t·:-l.tl'h',_...:nl'k az a cl•lja, hogy a 
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P. König Anaklét, O. F. M. 
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húnt megtorló isteni igazságot irgalom
ra. megbocsájtásra hangolja. Am hogy 
az emberi lélek erre képes legyen .. meg
,·áltói", engesztelói tulajdonsággal kell 
bírnia, mely a Végtelent meginditani 
képes. Szent Ferenc Atvánk személve 
és élete a jézusi hasonlatásságnak és fel
gazdagadottságnak éppen alázatos leki
csinyítettségével oly mélységeket. távla
tokat futott be. arnelvek méltóvá tették 
öt arrn, hogy a Szen.thárom<ágnak lel:(
szeráflkusabb enl:(e>:ztelője. közhen_iáró_ia 
tudott lenni Iotazi engesztelő áldozat az 
élete. megtörődött szent búnbánó: aki
n~k alá7ato< szívét nem ,·etette meg az 
Isten. (Ps. 50. 18.) 

Harmadik: 

a részvét. 

Enl!esztPlnl annvit ls iPient. mlnt 
egvüttPrP7ni má~sal ~?nmnrú~nE!áh<ln. 
n~7tn7ni h~nntflh:1n. Sír'1i a ~iránkn7ók
k;'l1 Até-l··Ji m~c:.-,..k fflirln'M'"dt c:.- f'77rol 
,...,; .... .,.,, .• 1,-.n.,-;...,_c:.-7:, . ..;., ""~"'"'~.;.,..... ... ; ..,...: ........ ;_ 
kuc:::ln fPrf'nces vonás lett a szentff>r"nci 
f'O!:!f'C7tf'}f>c:n,..k f'7. a frrmfli;"t T~1rl ;nk. 
hogv SzPnt Feronenrk .. Minnene" a Fi\1-
fp~zitPft \'Olt Amik0r a ~7en\'PrlÖ Kri~z
tuc:ra ['"nnrlnlt. sfrni kP7rlPft Snkc;;7nr ol\~ 

lelki fáicinimat fr7elt Kri<71ti< kin"en·
\'Prléo~e fölött. hf'!!v \'il:!:1c:ztnl.1.nul 7nko
gott. A Porciunku13 fel<' \'C7ofi\ úton. 
:1m ikor Kri~7fuc; kfn~7f'n''Prlf>~é>röl PlmPl
kedett. oly r<'•?\'<'' re indult. hogv \'iilgvet 
betölti\ zokr~.; --ic.1 minnenki fölftgvrlt. 
Az úto., fal:11'~"7nft f'gv rmhf'rrel . ;'!ki 
nv•C'ki>rrl,..7fP t;;1,... h'"'l!\' ·,-.,;Art ~ír . .Sz~"'nt 
Ferenc (!(y ,·á!aszolt: .. Sirotom az én 
T .. r·lm .Tt;7ll" Kri"7'"' kin<.:7f"'n\'C'rlAc;:Af rs 
h!a7fln nPm ~7é>gvelnf;m ígv \'i>!!i'!i:írnf 
az f'!!6:-:z \'il:í!!nt" · F. ~7:l\'0k h:-olbtflr:1 :lZ 
ernher is kö'ln,·rkrc f:~kodt. E m&lv<<'
gp<;;, rf>~z\·~t kön:•fk,..7rn~nve az h"'ff. hogy 
S7:Írn:vra kPlt a lélek. és ffi:l!!:Í\'al r;'l
garlta a Szentnek egész \'alóiát. hngv 
mnggvuitsa az f'ngpszteléos nlvnn tíizf'it, 
m1lvf'nf'k spm PlöttP. sC'm ;-~7óta nPm lo
bo!'fok 'F:< <>hhi\1 niltt az engesztelés. 

Negyedik mélysége: 

a szerifl szeretet és a szenvedés 
ildozalos vértanúsiga, 

E kettő elválaszthatatlan egymástól. 
Minél nagyobb a szeretet, annál na
gyobb az áldozat. Szent Ferenc lelkének 
hullámverése az örök élet partja a Vég
telen felé ez volt: ,.O, Uram Jézus Krisz
tus, arra kérlek, két kegyelmet gyako
rolj velem mielött meghalok: az egyik 
az, hogy amíg élek, amennyire lehetsé
ges, érezzem Lelkemben és testemben 
azt a gyötrelmet. amelyet Te, édes 
Uram. keserves kínszenvedésed alkal
mával szenvedtél; a másik - ameny
nyire lehetséges - érezzem szívemben 
azt a túláradó szeretetet, amely Téged, 
Isten ftát arra késztetett. hogy érettünk 
búnösökért oly szörnyü kínokat magad
ra vállalj. Ennél többet egy ember nem 
kérhet, nem vállalhat. Az engesztelés 
lelke a szeretet. a szeretet mértéke a 
mértékfölötti áldozathozatal: a test és 
lélek önfeláldozásában, önként vállalt 
vezeklésében. Istentöl jött keresztek szí
ves elfogadásában. 

Az áldozat értéke. 

Az engesztelés az emberi szfv leg
értékesebb cselekedete. mert áldozatul 
ad önmaga életéből. vagy egészen oda
adja életét: ígéretben. vagy fogadalom
ban Istennek. Adja azt. amit nehezen 
nl'lkülöz: egész<Pgét. földi vagy >:zPlle
mi-, lelki értékeit, s mindezt szeretet
böl. Az áldozatban csattan ki egész tar
talmában az ernhernek Isten-keresése. s 
h<>nne érik ki annak a reménvnek va
ló<ulása s Isten ember-boldogító. szen
telő tevékenysége. Ami mondanivalóia 
van az embernek T:;ten S7ámflra és ami 
\·árnivalóia ,·an tőle azt leghívebben és 
1Pgkifeje7i\bben az áldozatba mnndia be
le: Ps ami adnh•alóia \'an lstennok az 
imádk07ó emhPr S7ámára. az mind az 
áldozathan gvülik föl és \'irá\!zik ki. 

Az álnozat· a II'IPk ékPs<Pge MPrt az 
iga7i éldo7at s7Pretetből fal<an Amitói 
eh·álsz a7Prt. hogv raota•7kodi;íl más
hf"'l7. az mutat;a szPrPtetf'dr>t: ez az el
válás az áldrzat. Eldlunk ném\inkti\1. 
mPrt S7f'rf'tiük a S7e!ZPnveket. eh·átunk 
\'aP.;~ronunkfó1 ;t hPc~iiletPrt. élve?.PtPink
ről a tic:7ta Prl<ölcsért. ,.iP"nc:7~;.,któ1 az 
Isten dicsö>:égéért .. Pletünkfi\1 Kri,z
tu,.f>rt H~ cílrlr?iltot hn7.,i m;nrlPn lAle''
nPl{ (>kpc:c:(>gp Ps C7(>nc:foge nqrrv 11rl,...71-
trk1t f"<.:.,!{ n.,í!V jrol'kPk k ~f1"<.:t"k h•'""l! 
A7. indítóok Hz ftlrl~"'7atra nPm mfl<.: m~nt 
a bün :17. eg,·pflf'n r0~~1.. mf'IY mint ~ö
tét felhő elfélk~ria !~fen ióc;:fl~ns élfV3i 
arrflt. m('b' a hfmö~re ~oh~ nPm mn~o
l~·ng, hacsak enges7t~lil álnozattá nPm 
\"<Ílik \'tllaki .Téz1.1s Kri~7.ftt~snl. aki sze
rein!' az a 10 .. igaz" lenni. aki Szado
mát megmenti. 

Az engP<?tel0s szPllPme \·igns7talást 
n"nit ;-~7nk hPlyoft. nki.1< <.:f"'lha nPm vi
gasztalnak. lstenhez-fordulás azok miatt 
akik ;17. Pe:i N ..... rtó1 C'lfnrrlu1\·a é-lnel< é~ 
n btínöc: rlnl!lnk felé> fnrrlulnak. 

Az rn!!PC:7ff']Ő f'mhrr rlő Cnnfltpor". 
.. TC' n"tl'l"l" azni< hf'h·ptt. akik nPm bfln
j;\k bi'mriket 0s Istent dic<rrö élet h<'
l_,·ctt a v,;ctelent kéromoli;\k és az fgl 
nrlnm:1n~·nkra héil:ít1:1nc:fl.e:!:!al Yáln~7nl
nok. Az engesztelő 10lek önként \'~llalt 
\'ezrklé>ekkel. _iórselekedetekkel bünteti 
magéit f'7i'rt. hogv \'i!'SZ.:t[ldia Istennek 
dil'>Ős~gét. amit a· gonosz em.her Tili!' Pl
rahnlt. F.7t cselekedte S7Pnt FPrenc 
Atyánk akkor, amikor a teljes lemon-
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dást választotta. amikor böjtölt és vir
rasztott. amikor Alverna hegyoldalában 
kősziklában egy-két órát aludt. amikor 
tövisek közé feküdt, stb. r:s amikor túl
áradó szereleiében a szem·edés ah·er
nás golgotáján Jézussal keresztre-sze
gezödött. 

Akarod. hog~· az Isten mPgkíml>ljen? 
- kérdi Szent Agoston, akkor ne kí
méld magad! 

Akarod. hogy az Isten megkíméljen 
nl<~~okat. - gyern1ekeidet. hazúdat. -
akkor músok hel~·ett ne kíméld magad! 

lg.\· lesztek Kri~ztus kirúlyi papsúga. 
lg~· epüljetek fel Krisztuson. szent pap
~úgul lelki úldozatok bemutatására. me
lyek ked\·esek Isten elölt. (Péter I. 25.) 
Sok alkalmunk van ene. Reggeltől es
tig. lstenért - lclkch;rt s:erctetböl.' lg~· 
nen1 \'ész el scn1n1i (•letünkböl Isten 
E'lött. Ha a könny, a búnat. a szen\·edt~s 
az utca. a Yilúg sarúba esik. súr lesz 
belöle. Ha a szeretet olt,\rúra Isten elé 
teszem. g.'·öngy \'úlik belöle. Ha c-supán 
a múlandó detnek hozunk ú!dozatokat. 
hirnt_;\·nek s etnbPri tekintetnek. - szét
foszlik. nem kell !stennPk. O keseiTeim. 
b~lnatom. könnyeitn. gonctom. kíizdel
meim. ne \'C'~szetek el. Ke \'e.sszen el 
kerE'sztf~lmbúl eg.vctlen forgúl's sen1. 
(Prohclszl\al. 

Vl·gül: 

:l li lesz az engt'sztelö l t'! ek jutalma? 

Aki l.::úrpútlo:lst n~·ujt a tneg~l,rtett 1~
tennek az okozott b!mtalmaki·rt. annak 

J éws ezt igéri: "Igérem, hogy sz í v em 
kitárul s bőven osztja szerelme árját 
mindazokra, akik az engesztelés tisz
teletét megadják, vagy megadat.iák". 
(Szent Margithoz.) De azt is mondja. 
hogy szívének ezen kinyilatkoztatúsa 
mintegy utolsó és legfőbb találmánya, 
vegsö erőfeszítése, mellyel segítségere 
akar sietni a megvúltás utolsó száza
ctainak 

Azért Szent Ferenc gyermekeinek. a 
világi rendieknek kell mindenekelött az 
engesztelés szellemében élniök és e te
ren apostolkodniok. Erre gondolt XI. 
Piusz. amikor egyik körlevelében ezeket 
írja: .. Hatalmunk van. mennyei hatal
munk ,·an itt a földön. ha szeretiink. 
Isten-oltotta hatalmunk a7. árnyak. a 
szennyek. a gonoszság ellen. Hatalmunk 
,·an a megtépett krísztusi testet lelkünk 
olajával beheggeszteni, hatalmunk van 
l'önny- és vérpatakos arcát tisztasú
gunk fátyolával letörölni; hatalmunk 
van fájó sebeit édes örömmé csókolni 
l·~ szívének bántódásaiból neki menn~·ci 
diadalt szöni egyedül azzal. hogy min
den emberi biinnel szembeszegezzlik sze
retet ünk lélekmentő sugarait. Leg~·ünk 
ti:;ztúk. és erősebbek Jeszünk a biinnel. 
szcressünk. és engeszteléslink cröscbb 
lesz. mint mínden bántalom ... 

lgy a megvattásnak nemcsak passzi\·. 
hanf'm aktí\· resze.sei. Krisztus sorsanak 
o:-:ztúlyosai leszünk a nag~· en~C'sztPlÖ 
munkilban. amel.\• Istent lehozta kö
zl·nk". 

A keresztény munkafo~alom és a ferencesek 
Dr. Yööni' Pi-cs 1\lária. !Fo1,1Jlatc:.-:.) 

II A helyes munkafogalom alap
ján az Egyház egész története. az 
apostolok csl'll'kedPteitől kezdve nap
jainkig. \·alóságos llimnHsza az lsten 
dicsőséqére réazett m11nkának. 

s ebbiil a munkából minden idii
ben den•kasan ki\·ctték a részüket 
Sze11t Ferelle fiai. 

Mert ne gondoljuk. hogy Szent 
Fere11c, amikor örök szővetségre lé-
pett a szegi·n~·séggel és lelkükre kö
tötte testvéreinek az Úr sza\·ait: 
.. Nézzétek a mezei liliomokat ... Ne 
aggódjatok tehát. mond\·án: mit 
eszünk. \'agy mit iszunk ... " (Máté 
6. 28-33) - ellentétbe került volna 
a kereszténv munkafogalommal és a 
munkátlans.á.got magasztalná. Sót cl-· 
lenkezöleg: igy csak a g~·crmeki bi
zalmat akarta megeriisiteni testvérei 
szi\·ében. hog~· az t'dvözítő szavai 
szerint Ó\·akodianak a kicsin~·hitű 
aggódástól az élctfenntartás munká
jában. és elö.<:ör az Isten országát 
kC'rPS<;Pk. 

Hiszen ezt írta Regulájának hom
lokzatúra: .. A kisebb test•·<'r<'k requ
lá,ia é.< élete ez: megtartani a mi 
Urunk Jézu.< Krisztus et·angéliumát". 
Ebbe az e\·angéliumi életbe állott be 
ii és ebbe állitotta be tcsl\·éreit. S 
ez: a Krisztus szerint \'aló élet. a 
Krisztus példája szerint raló mun
ka. Kell-e em1él tökéletesebb mun
katen· és cél l< i tíí :és' 

A "'ag~· Király hírnöke pedig ma
ga is dolgozik valóban. templomot 
épit. kö\·eket hord, kömívesmunkát 
végez, megfüröszti és ápolgatja a 

bi•lpoklosokat. majd fáradságos i·s úl
dozatos munkát kezd az emberisi•g 
megjavítására. Dolgozik Krisztus i•s 
az apostolok módjára és \'iszi az Úr 
békéjét az áhitozó lelkeknek. S a 
testvf>rck az apostolkodásan s az Is
ten tisztelete körül való szolgálaton 
ki\·ül alkalmi munkákat is vállalnak. 
kézimunkával keresve meg szűkös 
kenyerüket. 

Isten Szegénykéje tehát még a leg
swrénvebb munkát is becsülte Krisz
tus szellemében, másrészt azonban ki 
akarta gyomlálni a földi javakért és 
haszoné-rt való esengés! és fé-ktelen 
kapzsiságot az emberek szívéböl. Az 
ii korában ugyan még nem alakult 
ki az az ember-tipus. amely az egész 
világon csak .. üzleti lehetőségeket" 
lát. a munkát szenvedéllyé teszi. még 
a kapufélfán is számol. oszt, szoroz, 
kalkulál. és lelkévPI mit sem törő
dik. - de már akkor is fplburján
zottak a társadalmi élet betegségei: 
üzi•rkcdé>s. munkátlan meggazdago
dás. kizsákmányolás; önzés. élvezet
hajhászal (az emberi tcrmE>szct gyC'n
gPsé•gc miatt). Ebbiil. a: anyag. a föld 
rabságából akarta fölszabaditani az 
cmbercket. helyes élets:emléletet ad
t·án 11ekik. 

És míg .. izzó szén gyanánt világí
tott Isten- és emberszeretetet" bol
dog. független. tiszta örömre han
golta testvéreit. hogy mindiq deríís 
lé!Pkkel dolgozzanak é>s mowlyt t'a
rá:solt arcukra a legalázatosabb 
munkában. szolgálatban is. 

S az ő nyomdokain haladva. a ná-

záreli munkás élet szerint a munka 
házai lettek a ferences kolostorok, 
.,ahol sürögnek a kezek és énekel a 
lélek". Folyik mindenütt a serény 
szellemi és fizikai munka és a mun
kamegesztás és munkaegyesítés esz
ményi képe bontakozik ki előttünk. 
A központból szélfutó szellemi vil
lanyáram új, meg új, nemzeti és tár
sadalmi szempontból fontos munka
területeket lel számukra. Itt a kert
ben szorgoskodnak, amott remekbe 
formált oltárok. tPmplomi fölszerelé
sek, betlPhemek készülnek, másutt 
buzgón serénykednek a nyomdász
testvérek a mühelyben, nem is em
lítve. hogy az Isten szolgálata. az 
apostolkodás szóval és írásban. a ne
\·clés és tanulás. a családok és lelkek 
gondozása é•s szolgálata: munka a ja
\'ából. 

Ime. így összehat kéz, szív. agy" 
náluk. Dolgoznak. hogy kerüljék a 
bűnrevczctő henyélést, dolgoznak, 
mert ez az lsten parancsa, mert kö
,·etik Kris:tust. dolgoznak, hogy szol
!lál,iák em1mást, embertársaikat, ha
:á,iukat. 

S közben sugáruczá1; a nwnka örö
mét is' - Fourier* külsö eszközök
kel akarta kellemessé tenni a mun
kát az emberek számára. feiPdve, 
hogy a kedvező külsö körülmények 
csak enyhitik a munka nehézségeit. 
de nem teszik gyönyörré. Szent Fe
renc fiainál a lélek belső derűje su
gárzik a munkára (>s ez az öröm ál
landóan könnyiti a munka terhét. 

Ök valóban clmondhatják Szent 
Pál szerint: .. nem ettük ingyen senki 
kcnvcré>t. hanem munkával és fárad
sággal. i•jjel-nappal dolgozván" (II. 
Tessz. 3, 8.). é>s életükkel, munkál
kodásukkal megoldották azt a kér
di•st. amely körül bölcseleti és gaz
dasági elméletek hullámzottak: 

megoldották Kris:tus szellemében, 
lsten akarata s:erint. 

• Fran1.:ia közgazda~b.gi írú (utopikus 
~zol'ia l izn1us.). 

PEREG AZ f:I.ET, !\IINT A FILM ... 

Pereg a film! To\'ább! Tovúbb' 
F.ltünnek emberek. házak. 
Tünik az f:let! ... 
Hovú'? ... Hová?? 
E(~~Te csitulnak tüzek, ][!zak. 

Míg jársz tipegő l ú bakon: 
Virág nyílik az úgakon! 

Ha elL-red az ifjúkori: 
A v(• red tenger vúgyat hord! 

Búr hog~· hasznill d ~!ted delet: 
Mit alkottúL mind nem elég! 

KL•zdhetcd múr a búcsúzást 1 

PerC'!! a filtn. 
Pereg az f:let! 
Tovúhh ... Tovúbb! 

P. Szalay Emil, O. F. M. 



KRISZTUS KÖZELÉBEN 

,.Boldogok a bi•kesst'gesek, ml'rt ök Isten 
fiainak fognak hivatni." (Múté 5. 9.) 

Ha kegyelmi állapolunk szilárd, 
a békénk Istennel erős alapokon áll. 
A lelki béke legfontosabb kelléke biz
tositva van. Ha tudom és boldogan 
(•rzem, hogy szerelern az Istent és Ö 
sZl'ret engem. akkor nyugodtan vá
rom a közeli és távoli jövöt, a halált 
és örökéletet. Veszedelem sehonnan 
sc fenyeget. Bármi érjPn. csak hasz
nomra válik. Istl'n kiizr('műkiidtct 
mindent azok javára, akik öt szere
tik". (Róm. 8, 28.) 

Ebböl a ll'higgadt kedélyállapotból 
tl'rm<·szC'lszcrülcg folyik, hogy az em
bl'rek iránt b(•k(•s, megfontolt visel
kedést tudunk tanusítani. A múlandó 
értékek. a szerenesc javai merií esz
közökk<·nt lebegnek <•liittűnk. Ha 
l'Zekben riividsi•gct sz<·m·edünk, m•m 
tartjuk cl\'isl'lhPtetlen kárnak. A bé•
k(•t szívünkbiil nem űzi távol az igaz
ságtalanság érzése. Istl'nb('n kárpót
lást találunk ... 

Mindez azonban mé•g nem !'lég. 
Hátra \'an a legtöbb \"Cszé•lyt tartal
mazó harmadik fpltétcl: 

a bi•kess<'g önmagunkkal. 

Ha az emberek kiiziitt akad olvan, 
akivel s<•hogysc tudunk zöldágra \·er
giídni. \·ele a b(•két fenntartani. van 
Pgy mód. amelly<'l m(•gis megoldást 
találunk: visszavonulunk tőle. Elke
rüljük, illct\·e magára hagyjuk. Itt áll 
a közmondás: szég~·en a futás. dc 
hasznos. Önmagunkkal azonban más
ki•nt áll a dolog: magunktól nPm me
nekülhetünk el. Itt ok\·etknül IP kell 
g~·iiznünk a b(·ki·t gátló szl'm·ed(·J~·e
ket. Ha c·riitlenc·knck bizonvulunk. 
bé·kl'ss(•günk sinyli meg. . 

Önlegyő:Js. önuralom, ij1!lnegtaga
dá.<, fegyelme~';·• stb. g~·akran han
goztatott sza\·ak a klkii•l<•t kii\'C'!el
ménveinck isml'rkté•si·bPn. Eré•nv 
ezek. né•lkül l'l scm ké•pz<'llwtii. 1\Tosi. 
amikor a boldogság mcgszerz(•s{•nl'k 
fclté·teleit \"izsgáljuk {•s a magunk 
bl'lsii \'ilágának clrendl'z{•s{·hl'Z ju
tottunk. <'Zl'kl'l tüzc•!l'sPbbt•n szt·m
ü_g~T<' kell \"<•nnünk. 

~Túr "ül<-tl·sünkni·l fog\·a minchl
g~·ikünk bizon~·os t·liin~·iikc·t {•s hút
ránvokat hnrcl magá\·al. Nincs ter
m(•;zct. nwl,·lwn lll' \"Oina \"aiami 
tó t•s l·ltin\'i·, .... , d t' ni !H'-"' oh· an sP. mf'
lvikb(•n n~· \·olna rn..;:-;;. l·~ hútnlnvrH. 
:Úc•gismcrni. mi a tcrm{•szptc•s i<< az 
t'rl•nvrl'ha il ú l·~ rni a rn,..~z t·'·" hiínn"' 
ilszti~nzél l~l'nnlink. t·blin·ndií fnn:o..;
súgú. !c:v l'ri·nn·inkriil. ha \'annak. 
nwgúllapithat iu.k. h n~~· fú radsilgos 
tinh'gvi·~zt•-.: . ..;vl ~I.Prl'ztük-P, \'Dg:'-• s!.Ü
lPti·si iiriiksi·t!kt··nt hoztuk magunk
ka]? Dt• úrnvnldalunkról is m<'gha
túrnzhat juk. ~zt•m·ccli·l\·cink ,·lhanva
t.:"l:ísa f;>lvtún kl'l<·tkt·~!t-k-c· \";t_gv.tc-

Irta: P. Roznik Rajnér, O. F. M. 

hertételként hoztuk ma~unkkal a vi
lágra? 

Igy helyes önismeretre jutunk és a 
tennivalókat világosan megállapít
hatjuk. A tisztán látott cél felé sike
res!'bben haladhatunk. 

A lelkiélet mesterei négy alapter
m(•szetet (véralkatot), vagy a szo
kásos idegen szóval: temperamentu
root különböztetnek meg: a) Ingerlé
kenv (kolerikus), b) búskomor, búsla
kodó (melankólikus), c) vérmes(szang
vinikus) és d) nyugalmas (flegmati
kus). Ezeket részletesebben ismerte
l<'m. hogy a magunk megismerésé
ben segítséget nyujtsak. 

Ritkán található egészen tiszta 
alaptermészetű ember. A négy közül 
renclPsen httiibői tevődik össze. "ts 
am<'lyik iobban kifejlődött. az az 
alap, a másik háttérbe szarul. de ha
tását ml>gis ér~zteti. 

Az alaptermészet kialakulásában 
nemcsak a szűlöknek van szerepe. ha
n<'m a fl'lmenö ösök hosszú sorának 
is. Ahogv testi alkatban is majd egyik, 
majd másik ösnek vonásai ütköznek 
ki. (·p úg~· a lélek sajátságaiban is 
más és más ösnek tulajdonsága üt 
\"issza. Leggyakrabban persze mégis 
a szűlöktől nyerik a gyermekek a 
testi PS IC'Iki örökséget, a jó és rossz 
hajlamokat. Ez a tény is eléggé ma
~varázza az emberi természe!Pk kü
liinf(·ll'sí•rr{•f. Abánv embl'r, annvi sa
i;'J!os egyéniség. Nem volt és nem is 
1 .. " az cmbPrmilliárdok közölt kettő 
tl'lic•sl'n <'gyező testtel \'agy lélek
kl'! .. ' 

~Tár születéstöl is ilven különbiiző 
alkattal t {or l' l eg~·ik a· másiktól. Egy 
{·s ugvanazon szülöktöl származó 
.~\·Prmckek is nemcsak C'gyszC'rŰC'n 
<'lii!n<'k egymástól és sokszor szüleik
től is. banpm számtalanszor énp<'n 
cllc•nfPI<'s tulajdonságok fordulnak 
ciii köziittük. 

F.l{•g gvakori eset. hogv \'allásos és 
talpig bccsii!PtPs szülöknek mindl'n 
ross 7 ra ha il ó ps tém•h•g züllött gypr
mckiik akad. D<' fordíl\·a is adódik. 
,\ \·allástalan f.s crkiilcsill'g lecsúszott 
"iiliikn<'k p(•ldás éll'!Ü gvC'rml'kük 
ll'hP!. Ut.!vane/. mondható a !C's!i 
P!!észs<'griíl f!s l'rőri\1. \'alamint a szel
h•mi k(•ppssf!gl'kröl is. SzC'llemileg 
ké•pz<'tt szüliíknl'k lehet gyC'nge fel
rogású ~\·c•rmckP {•s szcliPmileg !'l
maradiaknak kiváló tchctségekkPI 
mt•t!:íldott t'V<'!"m<'k" ... valam<'lvik 
r<·<!t·bhi iístöl örökölhet... · 

Az Pmb,•rck l'gvéni küliinbiizöségé
lll'k kialakulásában óriási lehetöst;gl't 
m·uit a ncvP!l•s. Sok rosszat vissza
fl' i!t•szt. \·agv {>pp<' n Pinvom a jó nc
\"<•J{•s. Viszont cnnl'k hiánva és fö
kt'•nt a ros'7. bPhatások a bontakozó 
jót elfojtják és a lappangó rossz 
adn t tsúgokat tl'szik Ítrrá. 

:\z emberi akarat szC'rC'pe is kiszá-

míthatatlan. Egyikben az erős aka
rat a rossz hajlamokkal szemben is 
dícséretes eredményt ér el. Másikban 
az elernyedt akarat a szépen induló 
nemes vágyakat is sorvadásba ránt
j a . . . N ap ok alatt is sok az eltérés, 
hát egy életen át?! ... 

Az isteni kegyelem titokzatos útjai 
hoznak csak igazán nagy különböző
ségeket az emberi életben. Az elégsé
ges és hatékony kegyelem az emberi 
akarattal, illetve az együttműködés
sei és ellenállással, az erény és b(in 
mérhetetlen változatasságú mértékét 
hozza létre ... 

Robespiere fiatal korában szerzetes 
akart lenni. A kegyelem megérintette 
a még romlatlan lelkét. Barátai Ie
beszélték. És az áldást és kegyelmet 
közvetítő szerzetes helyett lett belőle 
Franciaország őrjöngő hóhéra. Bű
nökben elmerült emberek a kegyelem 
érintésének engedve a bűnbánat által 
az ég ragyogó szentjei lettek. A sza
badakarat és kegyelem működése 
csodákat müvel ... De a kegyelmet 
visszautasító akarat lesiklása is meg
foghatatlan ... 

Tábor felé 
Lelkem most tiszta tengerszem, 
Ilo! tiikrözik a menny! a menny! 
Feloldoztak! 
S lenéz reám az Istenszem. 
Feloldoztak! 
S Galamb leng rám, szent, hófehér. 
... Es Szíved, Jézus, visszakér. 
Bűnbánat áldott zsámolyán 
gyógyulok ajkad mosolyán. 
Lemosta btinöm a szent vér; 
s tot'ábbmegyünk, mint két testvér. 
Kezem kezedbe tét•e hűn, 
kegyelmed útja, ím, feltűn, 
-- hol jár, ki Hozzád visszatér. -
- Eltünt a Föld, idő, s a tér: 
-- a lelkem rejtett színpadán 
megnyílt Jövőm kárpitja tán? -
Sebzett szívemből száll tömjén, 
töviskoszorúm fü:öm én . , . 
- Leszállt az Este oly korán! -
követlek kínos Golgotán; 
s ím, lelkem könnyes kendőjén 
!eltünik Arcod ... s merő fény' 
S e: égi tűz gyújt s átformál: 
már itt t•ag!Jllnk a Tábornál! 
Hajnal derül a bérctetőn: 
n lelkiink boldog jeows lőn! 
Liliomok kö:t re:cts: már, 
s s:erelmem Örök-tat-aszt rá r ... 
-- CsC"Tlcl ör:i kedt"es kápolnám. 
Játs:ol a lélek-orgonán, , 
s fdb!Íg két Kris:tus-s:erzemény: 
u Biinhocsánat és Remény. 
- A kábult s éretlen Világ 
kint futko~ balga cél felé; -
' itt Béke rirraszt s mécsvilág, 
(_~.s minclcn s.:iv már Istené! 

Kosztolányi Angéla 
Caecilia nővér. 
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Szent Erzsébet, a ferences harmadikrendi példakép 
lrta: P. Dezsl·:tyl Henrik, O. F. M. 

Az alázatos Szent Ft'rt'ne szellt'me, amely a félrebillent 
XIII. században oly na~.- sikt'.-rd tt'rjedt. Szent Erzsébet 
lt'lk~ben is \'is .. han~era tahilt. Nem tudott ellenállni vonzódá
sának. mt'rt látja ntenn~·i k(i\7etijjt" akadt a szegény assisi 
Koldusnak. t:z \'alami riilS<'II'<'S és magasztos lt'het. amit Szent 
Ferenr kih·t'töi eli• tííz. Szr-nt •:rzsi•bt't lassan mpgérti és ki
ráh·i származása t"lJ('nt'rf" kiivetöi kiizé li-p. Szent Ferenc 
ha~madikrl'nd.i<' \'olt az. amt'hb<'n nt'h<'z megpróbáltatásai 
id('jén igazi alapot talált h•lkii'll'l<' l<ife.ilt'szh·s~hez ~s igy 
Szt'nt Fert'n< harmadikrend.i<·nek i~eazi tagjává lt'tt. 

Szt'nt Erzsébetről igen sokat olvashattunk már, küWnö
sen jubilt'umakor. Oh·ashattunk Szentiinkről mindt'n elkép
Zt'lht'IÖ bt'állitásban. d.. kl'\'t's gondolatot prnditt'ltt'k meg 
a szegi-n~·rk rúzsás Sz..-.nt.it~r(il. mint a fe r t' n c es h a r ma -
dikrend legszebb pt•ldak~Jléröl. 

Mikor Szt"nt Ft'r~"nr fiai Nl•mt"tországba érkeztek, 
<'nnt'k hir<' el.intott Wartburg magas várába is. Ensébt'l ezt'n 
új eszmi-k iránt ,·on7clrl;.ist mutatott, mt"rt ft'renc("st válasz
tott !O'Óntatil.iának. lg~· kaiill a fereneesekkt'l érinlkl'z~sbt'. 
Rodeger trstvl·r révi•n meJ:"h•mert(" a ff'rt"n('('S szellemet i-s a 
harmadikr~ndet. F.g~·ik napon meglepi<' férjét ~s kéri<' töle 
az .,ngt'déJ~·t. hog~· b~l~phe.sen a harmadikr~ndbe. Férje szi
\"Psen adta mt"g a kt;rt t"Ot:('(h'h·t és Íg;\· N i- me t o r sz á g
b a n O \' o J t a z <' I s ö h a r m a d i k r e n d i. 

Szf'nt F.n~ébet mrg i~ mutata az ö na2)'·nagy ra~asz
kodását a f~r~ne~s sz~JI~m iránt t•s p~Jdás SZt'nl éJetévt'J 
meg is eró!'lítrtte azt! 

Ha kf'rrssiik S7t"nt F.r7st•bí"tbf'n azt. anti naggyá fpszl. 
akkor látjuk kiiJi;nbiizö t•ri·n~·rit. amrl~·rkhrn kitiint. Kiráh·i 
származása ellf'ni•rf' nrm riadt viss1a S7:f'nt Frrrne kÖVt'
tési-töl. mf'rt s1intr rliirf' i•rt•7tf'. hog;\· özve~·sfogfoben sziik
si-~te )psz Prrf' a ~7.f"llf'nlrr. Kü\'f"ttf' már re.if'df'lf'mnö korában 
a mt'zitlábas S7rnt Fer~nect. de méginkább. mikor ö ls kl
tagadott. elhag~·atott Irti! 

:\J á z a t ossá e a snks70r ~JJ~nkrz~tt Zsófia f<'.l~d~lt'm
asszon~· é& ..\~nf's lf'án~·a kr,·i·h·~é>e-i·\'<"1 é-s i.-prn pzf-rt sok 
mfoltatlansáe-ot kf'll•·tt f'ltiirnir. ;\Li7ato~ lf'lkiilrttf'l. A~sisi 
Szf'gi-n~·ki.-ii-rf' e-ol'1(1nh·a ,-i~rltf' (') rlha~r~·atott ÖZ\'t"IO' korában 
a megprób;íltatá~okat. és rz trttr h•hrfövP rPhi-1: sorsának 
szelíd. C'SÖ1'1dr~ önátadá-.han \'aló f'lvisrll'~rf'. Felki-sdill rrre 
mf>~ hitvf'S kor;íhan. hoe-~· sok .iili·rt ros-.;zal fizrssf"nf'k az 
f'mbrrrk. :\likor srnki sPm roE!adia be F.isenaf'hban. akkor 
i"rPztt•. ho~~· Szf'nt Ff'rrrw ic-a 7 i lp;in, a i•s mf'2\'ató-.;íthatta a 
tökf>.IPtrs \'hrassátr g~·iin~·iirií pi·ld:i.iát. Ekkor rf'hrJrtr a.ika: 
.. !Uif'drnt rh·rttek. rsak az maradt meg, hogy az Istenhez 
im:idkozhatom!" 

F.hhöl foh·ik rC'vúftal s 7 r e i· n,. !lö fo 2' s 7. f' r f' t P t e (o~ a 
!ll: z t" ref. n~· s i• 2 iránt J:i..,goló hu7tral~a. Sok bol~·on~ác;;: után 
\\'Pbrdában talált mr".m·u.-y:i't. i·s itt trlt'prdrtt It'. Itt kt'!
dödik s7rgfon,·rs i·lt>h·nrk ie :-t :li kor-.;7a ka. amrlv a1.onhan a 
kiirn~'f'7Ö \'hfi'krr i-.; Jdfrrirr1. S7PrPfrtr 37. a~rlv most ls 
l'!löak spe-ítrni akar. F7i·rt i•pittrt kórh:'i7::rt !\l111!drhnr2'h11n fos 
több hrh·Pn. i~· . nrrn ,.-,jiut mf'C' l'~·-,korol .. i az f"V3"1!'i>liumi 
~7.Prt"trtt"t re-i-"'7 trrirdrlm,··hf'n". S7Pnt Fr7"'i·hP1 c;-rprrtrtt sP
AÍft"ni a S7f'2Í"n,·pkf'n s ,..,,.", i-rr1fr rnarr;ít bnldol!'l1ak. ha 
köriilöttr l"lr\" "7f'l!i-nv S:INl\"Nf••ft ~ .. J' 7 ki•s1trttr öt arra. hoe-y 
szerrtPtf-t mPe-mutassa a S7f'C't;npo,··C' i·s a S7f'e-Pn~·rk iránt! 

Ki'rdP7hrfiiik. honn;tn mrríf,.ttr S7f'nt Fr71fiii•hrt f'hhrz a 
nau· fo-. e-ondtrrhr-.; i•Jpfhf'7 a7 t•riit·.• }~rrr nrm nphi-7 a f,.l,.Jrt, 
mrrt mindPn h i 7 a l ma a 7 l,.. t P n b f' n \'o l t. mint Ht.h1k 
Szpnt Frrpnrni-1 i-.. ~nk ,...,orongat(;tt:i"'a rllrni'rP ic; vnlt hi-
7alma 1-.;irnhrz. rrrni·Jtr. h1wv f"7 :1 h;7:llnm rrm 1Ps7 hi-lh:t
való. f'sak ic-~· ,··rt.iiik mPC' af\'h kiildf'ftr;n•·k :•dnff frh•lrtfot: 
,.F.rö~rm rrmi•trm. hol!\' m·•r hírnm at~·ám üröks(•gt't, a ml 
\'runk .Tt;7u-.; Kris1fu.._ irgaln1áhúl". 

Bbalm:Í\·al f"ln·rnlii ,,af!",. ,.. z t· l í d,.. i· g f'. Hiti·böl mf'rí
tt>ftr a szpn\'Pdi•~;;;pk •·h·i ... t•1i·.,.,· .•. f' "'"iiJ.c.,.i·e-rs f'rtlt. mrrt nrm 
\'olt f.ni•lu•tlrn iildüú.in•·k mr•c-\·r•ti•..,i•\'f"l S7f'Jl'lh""· FP)"'7fl'· 
rrltf" m::~~::H a niik nPmt'"' ft'l!,.,_.,.rt"-vrl: a S7f'líd..,f'R'e-f'l. le-v 
tudott d,.riilt hnrnlokut mutatni a1oknak. aid öt sf-rteni i~s 
m<'J:\'Pini akartak. 

~lint ÍR"a7i h i t ,. f' s is 2"Vitn~·()ríí pt'•Jd;ít mutat Szf'nt Fr
z~Pbrt. Fi·rii·rt•. J. a in-.; ra nal!~· hatásllOal ,·nil: re-i•sz gondol
kozás-mc'Jdiát átatakíiutta. Úl!vhn~:~·: ... \7. illaz-.áe-osllij,ál{ \'Plf'
sziiiPtrtt •;r7P1mr·i\·•·1 kiinviiriik1f't náro"'ított s mintf'a-v kt·nv
szfl'ríh• a ff'h•haroiti S7t•n•h•t L:'~·akort:í ... ára". flforn.: :\l~gy. S~t. 
f:n-.;i•hrt. -17. lJ (in•rmPkf•irwk il{.t7:i i•s ft·ltö e-nndosságe-al 
őrködő 31"'\'ia akikf"t lstf'n a.iánr1i•kaki·nt roe-:-tdott. A f1Phi·z 
me~próháltahí-.; id t· if' n pf"di!:! rló~7iir .:r~·rrmrkf'irr gondol. s 
rsak azut:ín '" j.it ma~: ára .. \ .iú an~·a h:azi pi·Idaki·pt'! Látjuk 
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f~Itö gondoskod:is:it, amikor a várból kiüzik. így kiált fel: 
.. Megérdemlt'm, hogy szenvedni lássam gy~rmekPimt'l, de bá
nat fog el. Gyermekt'im szület .. u hen·rgek <·s h~n·cgnök s 
most éhséget szt'nvednek. csak szalman fekiidhetn~k. Szi
\'<'m tele van aggodalommal", (l'. o. 120. u.) )gy kerülnek 
más kezl•be ékszerei, f'Sakhogy St"githessf'n ezzel is g~·erme
keinek nyomorán. Amikor p~dig elválni k~ll<'tt töliik, .. ke
gyt'tlen harc kell'tkt'zett a szegény an~·a Ielkt·b~n. gy~rme
keitől megválni nehéznt'k tiint fel ~Jíitt~. dt• ök~t i•ht•zni 
látni nem volt-e sokkal keo:~·~tlenebb'? Gyermekeinek kt•dv•'
t'rt legyőzte a fá.idalmat, m~Jyet a \'álás okozhatott neki!" 
(U. o. 121-122. o.) 

Szf'nt Erzsi-bet Hetének t"Zl'll pár \'onásábúl kitiínik. hogy 
mennyire magáf.vá tett(" Assisi Koldusának nag:~· szrllt•nll't. 
Fiai az t'"gész vilá_a::on hirdcttt;k azt a szt•llt•mt•t. anll'h' mi•lt 
akkor, most is mt•g-változtathatja a ha.nn:Hiikn•ndi tt•sh·i·r• k 
revén lassan az f'mberek ft'lfogoisát. :\lindt·n harnJ.Jdikrf'IHli 
elött azonban Szrnt Erzsi·bt"t álljon. mint t•szmi·n~·k•"·p. n1• rt 
amint Ö tudolt hatni korára. úg~· a harmadikrt•ndi<•k is alJ. 
kitsák át saját kis körutiik~t. hogy ezz~l is mt•~einduljon l'S 
helyrl'álljon a m~gbolygatott rt'nd! 

FERENCESVERSELÖK 
Rov3t\·cz~tii: P. Szedő Dt•nes. O. t'. :\1. 

LOPEDE VEGA 

Spnnyul drámLiíró. :E:It 1:';02--lli:~:l. S;:•nt F(•n IH' Vik1gi 
fl·.'ncl]l•ne!\: fb. 

Il. Fiilöp monolilgja. 

En is csJk PmbC'r \';-tt?;_\'O~<. ~Tit c.;.:nd;"\1 
:1 s7.rmc1Pk? 1\Ii n kinc.-:rm. b·,f:dm:nT!'.' 
l\1ind('zt <'"~tk kö~e~<ln. h:1.'·1'1:.tl·!fr~' k:1pt~1111. 
ahrJgy előttem annyi mús kir;'tl_\·. 

:\:(•pC"k nag:'-· ~or.1. és mindPn h;lt;'n· 
h(··kl'-n húdnl\·n \'i•·:"l~7ik ::tlattam 
de mit (•r J;\'<'·múnt-dis?.enl l·:" u;·alnl~Hn. 
hogyha littérhet rajtuk a hal;'d'! 

N'\'lH!~7ik :1 Fölci pihf'n :1 ké-t ~:1rok . 
mint Alb-:z v:"lll:ln ::t z f'!!Pk · nP'\'f'm 
s :1k:-~r:1tnm p.1.r:1nc-s é-s ti•qtpJpt 
Hn k:-~rcint f.,g"k s fpgv,·f'rf rng:-tciok, 
rE'"7kf'ti·s fut tlt .;qflr:l7nn-'\·i7Pn. 
Es én. én a Hnláltól r;:_-:;:zkctek! 

GERARD 1\IANLEY IIOPPKI:\'S 

Fnrd. S:ahrJ l.iíri11c. 

F'lt 1R44--1HR9. Ane:nl prnlf'~t;"ln.-= .'-/:·II"Pl:l/:·,:-t"l .\ n:-;:!\" XP\\'
m;m híhoros. harúti:-~ I\1P!.!f···n··..:p ul:·lll it'l--tt:Lúl:l:, :·111 
Hc>ndunk r!'i1l:1ga. !'J1nt.o;; Scnt11~. :11-.::! :11 vt!\';,,,1"1 c hfr1rdh:in 
tanitott, ihlc>ttc a ncmfcrcnce:.; 1\iil~t~~ f' fert'Jll('_.., !'/CJill'~ln•. 

Dl'SS SCOTl'S OXFOitll.J.\ 

Fdlvúii\'f'ZtC' tnrn~·ai kiit.f !'n··~ ·~·!:l;r'J \·:·lrr,-:: 
]<; 'lkUJ.:h lDL!;, h:IJ':If1~kfl'l:.':'t...;, c·;-:r'lk;\('..: ll\' lll~::'l..: p:l 1 \"-11'1 1;11 l_\'; 
kinn fn:to~ lil!om: :1 \·:1rn:.; ·" :1 \·:d.·:; • l'l'..,t·!l_\'t' :1:,1\t 
nött meg cgyszC'r a hat;t:m::d. ~.lltl.l~--:·IL!r'd. 

:\l!l\· h:;tn~ alapon {Ll;t f~,'d•,•d. l:<~\ t•..: h !~:,rrod_ 
.~'!t··r~t··c:c·d ;1 1Prn1t··..:n•l /<•rtlr,n .... ·,':.!~,J f,,:._,,,~,t: 

ki'lnviirtP;t'll ni)\·c"• . ..:f'rl m:•~:lh:111!•: - ,!,,~t; 1 
a f~tlu~i l·Jptct, a ni·pl't s a Yir;·~~·~t. 

!\tit m:-t!..!amha 'IÍ\'tJk. <' lf'\',':.'< .. ,iJ ... , 
t1 t'·]! (•l!vknr Fti\'Pk, ft~lvr'd.::. f:1 1;,:.:; ol' 
:obo~ott ö. ki mi1Hh·nk:nl·J Jn;.:;;.,l)lJ IH ;.;11 · .~ ::..:l';tl 

()h ritk:1 fplfPd<'zii. \"Ph·;vt;',r...::ld Tlt'lll ,-,,:t 
nC'kcci Yt:.tl•;'lb:m <'·:.; ~~IJ·•·t.:: [i~~dtl!l '-!'lll. 
te a S;cpliitelL•n !\L"tn;ú·rt g_vuj~()tt.1rl 1:111~! :1 Fr.1~11d1''nt. 

•• \ 111 .. , , '.~,,, 1 i,,,,.,·, 1 ~,·.r r1. 



Pontecuronéban, ahol született, le
gendát beszélnek. A faluban az a 
szokás járja, hogy az áldott állapot
ban lévő anyák május első napján 
piros rózsa-koszorúval díszítik az 
egyik ház falára festett Madonnát. A 
koszorú egész hónapban a Madonna
kép körül marad jeléül annak, hogy 
az életb0lépö pici szívek a Madonná
nak vannak ajánlva. Donna Carola, 
Vittoriónak, az útkövezőnek a fele
sége. utolsó hónapjaiban hordta szíve 
alatt magzatát s ö is felajánlotta pi
ros rózsáját a Szüzanyának. A ko
szorú elszáradt a hónap folyamán. de 
egy rózsa üde maradt végig, s úgy 
mondják. ez a rózsa Donna CaroJáé 
volt. aki a kővl'tkPzö hónap 23-án 
m0gszülte gyermekét. A naptárak
ban 1872-et írtak. 

Az útkö,·ezö családja nagyon sze
gény volt, s a kis Alajos nyomor és 
niolküliizios kiiziitt nevelk0dett. Mi
kor nag~·obbacska lett. az egyik fa
luról a másikra vándorolt apja után 
nagy kiitiirö kalapácsával, hogy se
gitsC'n megker0sni a mindPnnapi ke
nwret. A poros, sáros földi útak fö
lött azonban hamarosan megjelenik 
a más tájakra hívogató csillag: a pa
pi hivatás. Az é'hségtöl, álomtól gyö
tört Alaios <'gy havas téli E'stén Ca
~alnocC'tóhan együtt melegedett a 
többi munkásokkal a pislogó tűz kö
rül s valaki azt bPszélte, hogy a kö
zpJi romok egv Madonna-templom 
marcc:ldnvai. 1\I::í<nap a kis kötörö az 
í•i ]!•nie alatt a havas mezökön ke
rPszHil vág,·:~ fPlkereste a romokat. 
IPtí•rc:lPlt közöttük és pihegő lélekkel 
!t•tt fo~ac:lalmat. hogy felépiti a Ma
donna szentélyét, ha pap lehet. 

~1int a sz0ntek. makacsul ment 
csilla!!a után. DP a család szegény. a 
sz0minárium költségPit nem tudja 
fizP!ni. í•s az útkö\·ezö apa amúgy 
st•m rokonszPnV<:'Z fia papi hivatásá
nL lgv gondol arra az égövágyú if
jú, hor!v franciskánus lesz. tletútiát 
azonhan magasabb Priik iránvítják, 
é's súlvos brf<:'gsiogévC'l el kell hagy
nia a kolostort. De az a pár hónaP, 
m<'IV<'f a z:\rc:lában töltött. elég volt, 
hor!v p]sajátitsa a Pov<:'rello életstí
lusát {•s magáévá tegye életpro
grnmmiát. 

F.IC•klwn az ic:liikb0n már világított 
a .. százan csoc:lája". Don Bosco. a tu
rini pan. aki a fiatal Orionéhoz ha
sonló kiiriiJm(·nvPk közölt jutott Pl a 
ll•·cchi-tam·:'ttól az oltárig. Don Bos
co a s,,.;,tatva f••lszólitására már 
mr~:-;i"Pr\·t·lfP hncisPrC"gé>t. a szaléziá
nus ro·nd,•t. hnl biztosan iiriimm<'l fo
rad i ill< a lwfpgs{•g(·hiil fpl{•pült ne
m,•ssz{•nd,··kú ifiút. ha jp!cntkezik. 
OrinnP kl,•ntkPIPft is. d,• n<:'m l0tt 
!'-J:dt··,ifl~us "~'· :\ próhal·vet mPgPlózél 
kl:<it!\'akorlatok alatt nvugtalankod
ni kPI'dt>tf: a :-;zl'min:lriumba Ps nPm 
a s?al~··?i;"uHIS noviciátusba v{u. ... rvott. 
Nal!\' l,•lki vh·ódások kiizött töltii!!l' 

DON ORIONE 
P. Füzér JuliAn, O. F. M. (Róma.) 

Don Orione. 

az éjtszakát Don Bosco sírjánál és 
különös megegyezést kötött vele. Ha 
valójában világi papnak és nem sza
léziánusnak akarja az Úr. akkor min
den kérvény nélkül jusson be a sze
mináriumba, mértékvétel nélkül csi
nálják meg az elsö reverendáját és 
édesapja térjen meg a szeminárium
ba való belépése eliitt. Orione kéré
sei minden furcsaságuk ellenére is 
teljesedtek, és így vonult be a tor
tónai nagy szemináriumba. 

Ha Orione nem is lett szaléziánus, 
tevékenységében és módszerében na
gyon sokat sajátitott el Don Bosco
tól. Feladatait személyes tapasztala
taiból olvasta ki, de társadalmi mű
ködése - különös<'n kezdetben -
Don Bosco fényeben tájékozódott. 
Beszédes jelképe ennek az a kis epi
zód, melyet maga is gyakran szokott 
emlegetni. 1888. január 31-én rava
talon feküdt Don Bosco. A ravatal 
körl'> a díszőrség tagjait a torinói ora
tóriumból válogatták, akik közölt 
volt Orione is. A tömeg tolakodott a 

t:~)· A\'C :\laria
t<'stvrr imádkodk 
Don Oriont' sir.ianal. 

._.., ......... ,_ .. , .. ~ .. -.. , ___ 

drága holttest körül, imakönyvét, ró
zsafüzérét nyujtva az őrtállónak, 
hogy érintsék vele a Szentet. Sokan 
jöttek azonban olyanok is, akiknek 
semmijük sem volt. De ezek is akar
tak valamit. Orione imakönyvét, ró
zsafüzérét érinti az ereklyéhez és 
nyujtja a nincsteleneknek. De mi 
l'gy rózsafüz~r. egy könyv, mikor 
ezrek és ezrek akarnak valamit! Ori
one té!l<'nsége nemsokáig tart. Sza
lari az Pb{•dlöbe, felapróz egy nagy 
kenyeret. Sietségében elvágja az u i
ját. de nem veszi észre. A kenyérka
réjokat a Szenthez érinti és szétoszt
.ia a tömeg között, mindegyik dara
bon rajta hagyva önmaga piros vé
rét is ... 

Valaki azt monrlta, a szentek élete 
Is!Pn ujjával irt dráma, mely az idő
bPn kPzdödik. az örökkévalósá!!ban 
folytatódik, t-s szereplöi a föld, a 
menny s a pokol lakói. Orione életé
ben Pz a dráma a szemináriumba 
való lépés0kor indul meg a kifei!Ptt 
fl'lé. A gazdasági és társadalmi élet 
fpszültsége <'kkor már a csúcspontra 
ért. a nemzetek között végleg kiéle
ziidt<'k az ellentétek és egy úiabb 
szaporodási hullám húzott végig 
Európán. Mi l<'sz a kaoszból?- ré
mülc:löz!C'k a kishitűek, s nem vették 
é•szre, hogv az Isten lelke lebeit fe
]f'!te. 1891-ben az Assisi <?Omszédsá
gából jött páoának, XIII. Leónak 
körl<'v<'le. a RPrum Novarum fénvt 
vddt a társadalmi zürzavarra. és el
indította a tisztulási folvamatot. 

A körlevel<'t mind<'nkí örömmel 
fogadt<.. de talán senki sPm érezte 
benne annyira a Gondviselést. mint 
a szeminarista Orione, aki ekkor még 
csak 18 éves, de egy év mulva már 
lerakja a tortónai oratóriumban az 
Isteni Gondviselés Komn-egációiának 
alapiait. 189~. áorilis 13-án az úimi
,{>s Orione kis barátai körében mu
f:l!ta be első szentmis{>jét. s ekkor 
már teljesen el volt j<'gyezve az Is
fl>ni Gondviseléssel: .. Az Úr imádá
sában a földre borulva megvallom és 
kim·ilvánítom az Ö tiszteiC'tére és di
c,ő~(·gl'>re s a ti megerösítéstekre. 
hogy nem egyszer csodás módon lát
tam {•s érintC'm az Isten k<'zét." 

.-\ pap Orione kitl'rjcszti sas-szár-
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nyait és csakhamar átrepüli az egész 
Itáliát, itt is, ott is felépítve az Is
teni Gondviselés Kis Müvének há
zait. Egyik helyen kollégiumok emel
kednek, plébániák épülnek, másutt 
árvaházak és templomok, ismét más
hol kórházak és remeteségE>k, aztán 
m!'nhelvek és kis-Cottolengók. s 
mindE>zek előtt már régen áll gyer
mekkori fogadalmának temploma. a 
Madonna d!'lla Fogliata szentél~·e. 
Hamarosan elindulnak New-Yorkba 
és Buenos AirE>sbe, Albániába. L!'n
gyelországba és Angliába rendjéböJ 
az t:'lsö missziós rajok l 

Közbt:'n rt:'ndjt:' is tE>rebélyC'sedik. 
új hajtásokat hoz. 1897-bE'n (Don Ori
onE' E>kkor még csak kétéves pap és 
mindössze 25 t:'sztendös!) már m<'g
alakulnak a Gondvisdés rPmetl•i. 
akik Don Orione m!'gbízásából Aw 
Maria testvér körül csoportosulnak. 
Ruhá.iuk fehér. melyen két fekete 
sá\· fut \'égig. csuklyájuk kis ke
reszltC'l jelöh·e. Mikor lenyugszik a 
nap. csE>ndben összeseregJenek Szent 
Adalbert völgyében, és Horatius So
ractéjén aztán égreemelt kezekk<'l 
hálálkodnak a Gondviselésnek. M<'g
alakul a rE>nd nöi ága is kettős tago
zattaL a missziós nővérek és az örök
imádók tagozatá\·al. 

Don Orione munkásságát azonban 
n!'m akadáh·ozza rendjének SZ!'I'\'<'
zés!' (nagy' elfoglalts.ágában még 
szabálvt sem \'Olt ideje írni). !908-
ban a· földrengés sujÍotta Messina 
védöangyala. f:.it nappallá téve dol
gozik; nappal árvákat gyámolít. b!'
tegE>ket kötözget, könny!' get törölget. 
éjjE>I pedig a templom-romok közül 
menti a szent Színeket. képekE>!. 
keg~·tárgyakat. Akinek l!'lki segítség 
kell. az éppúgy hozzá fordul. mint az 
anyagi nehézséggel küszködö. Don 
Orione mosolyogva segíti ezeket is. 
azokat is. Nemsokára Messina sz!'n
vedö népe leg!'ndát szö köréje. Az 
anyagiasabbak azt mondják. hogv a 
királvné unokaöccse. de akik észr<'
\'E'Iték lyukas cipőjét s foltos re\'1'
rendáiát. azok egyszE>rúen szentn!'k 
mondják és térd!'t hajtanak. mikor 
elmennek mellette ... 

A \'ilágháború az Isteni Gondvis<'
li·s Kis !\füvét is megtépázza. dc Don 
Orione ]p]kes!'dése IC'küzdi a n!'hPz
ség!'ket. Prcdikál. sz!'rvcz. {•pit. k{·
reget. imádkozik. aztán összcgvüiti 
a nincstPlcnckct és a Gond\·is<'l(>s eli
cshete közölt mindcnt átad nl'kik 
::\'ll'gállás nélkül állandóan úi felada
tokra indul. 1935-ben Am<'rikába ha
józik. csak pár hónapra. mint mon
dotta. dc a pár hónapból három !'S/

tcndi', lett. 
A dnim<J. mt'lvet Ist<·n u.i.ia irt 

Don OrionL· éll'té\'(•1. immár kiiz•·' 
három é\'(' bdL·i<'zödött az idübL·n , ' 
folvtatódik a; iirökkéva!ósáaban 
1940. március 12-én m<'gtért az Öriik 
Halmokra a Gondvis!'!Ö Alva szár
nya alá. TizL·Zrl'k PS tíz!'zrck. - akik 
szereplöi voltak életénPk - siratták 
tá\·ozását. s koporsója után biboro
sok fos királ~·i hPrcegek mcntek. 
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Müve és egyemsege körül most iro
dalom kezd kialakulni, de akik na
gyon szerették, nem a róla Irt köny
vekkel törődnek, hanem csodáit 

számlálgatják s a nap után epedez
nek, mikor Don Orionét az Egyház 
az oltár dicsöségébe emeli. 

A RENDIKÖZSÉG PECSÉT.JE 
Ha a magyarországi rendiközségekhez 

körlevelet intéznének. s megkérdez
nénk. hog~·an ne,·ezi önmagát a rendi
község, azt tapasztalnánk a beérkezett 
\'Úlaszokból. hogy ahány rendiközség. 
ann~·if&le \'áltozattal jelentkeznének. 

Egyik azt írnú. hogy .. Budafoki Har
madik Renrl", a músik .. Pestszentlő
rinczi Terciúritts Rend", a harmadik 
.. Rúkoske-reszturi Terciárius Község", 
és igy to\'ább. 

Akkor. amikor országos tömörillé
siinkkel bizon~·os egységet akarunk arlni 
renrliközségeinknek. úgy véljük. a leg
elemibb feladatunk. hogy a rendiközsé
gek ne\·e. címe tekintetében egys{,ges 
szö\·egbE>n állapodjunk meg. 

Mi legyen hát a rendiköoséo net·•·:· 

l. Elsősorban is tartalmaznia kell a 
RPnd megnevezését. Rendiinket alapí
tójának: As.<isi Soent F<'rencnek meg
ne\·ezés&,·el szokás megjelölni. tehát en
nek benne kell lennie a rendiközsé.~ ei
mében. 

2. Tekintettel arra. hogy Sze>nt Fr
rene At\':\nk három rendet alapított. 
mE>g kell j<•lölniink. hog~· Rendiink mr
l~·ik a három közül. Ezt a eimben . .. vi
lápi (harmnrlikl" sza\'akkal fejezzük ki. 

A .. világi" szó fejezi ki rendünk leg
főbb jellegzetesség<'!, és pedig azt. hog~· 
e Rend \'ilágiakból áll. s nE>m eg~·húzi 
személ~·ekből. 

A zárójelbe szurt .. harmadik" szó 
tulajdonképen azt jelzi. hogy e vilú!Zi 
Rend a renelalapító harmadik alapit;\'" 
\'olt. Ez elmararlhatna. ha - <·,·sz:ízadok 
g~·akm·lah fol,·tún nem irlegzödött \'o'
na be a köztudatha a .. harmadik Renrl" 
(rO!'!'Zlll h~~zn;:l]ya: .. Hnrmadrend"l el
ne,·ezés. Ezi·rt kell a iellegzete,-en kifr
iezö .xilúgi" szó mellE>tt a .. harmadik" 
kifejen;~t. i~ hnsznúlnunk. amelvet 
eg,·{·bként a p;ípai dekrétumok is ha"
n{lln.lk. 

~. Fc>nti 1. l·:-; 2. pont alap.ián tPh{lt 
Rendiink ne,·e ig,· fog kialakulni: 

.. ASSISI SZE:\'T FERENC VILÁGI 
!HARMADIKI REND.TE." fgy hf\'j:Ík 
Rendiinket túgahh értrlemhen. Ez a eím 
tU!~·ani~. azt .kiöli mC'g. hog~· a Renr1-
:tlapitú h{u·om Renrlie köziil meh·ikréil 
\'tln r::.zó. · · 

4. Fenti me.a.ielöléssel ;1zonban még 
nPtn iuf kiff'iPzt·srP az az öná11ó. {>s egv 
m;'t~ik ha~onlút1'JJ fü.~:o:~c-tl<'n hP7Hi kö:ii-
11'1. az a többC'ZC'l' .•w it. amf'h·nek ÖS!'ZC'.'
si·ge alkotja az <·l ö \'ilúgi · (harmarlilo 
r0ndl't. !\'li is C'Z az ()n {J ll ó hel:'<·i köztil et. 
f'Z a sejt. az n szpn·ezcti életfnrm;t. 
:•m<'l~· mint f'lfog:Hiott iogi .'ZC'mé>l~· hi
\·afott rtrrn. hogv a \'ilú.~i rend t:H!!ai
!l~tk e!.!_,·-C'g~· (':'oport.iút szervczetlwn 
ii . ...:szpfogia. s tninrl. ;:tz pg_vh:ízi. minrl ·• 
\'il:'ttd é•lcthcn ~lfo~:Hiott !'ZC'f\'C'Zl'tk{·n1 
...;zC'repcl.iC'n'? Ez a kiizulet nf'm m(l. ..... 
mint a rendiki.i:sén. :\ rf'ndikilz~l·g<'~\ 
i) .. _...:zf' ... s(·gp alkoti:t II!..!:V:mi~ mac::'tt az l·;c·~ 
\'il!tgi rC'ndct · · 

Ebből az kii,·etkezik tehút. hogv ha 
meg akarok nevezni f'~v ilv hclvf kil
;lil<'1Pf. nem C'h'•g, (·:-: nPm hPh·f's. ha étzt 
mondom ('~nk. hog~· .. Assziszi S7C'nt Fe-

rene Világi (Harmadik) Rendje. Kis
kunfélegyháza." Ez ugyanis azt jelen
tené, hogy ez a világi Rend egyedül 
Kiskunfélegyházán van. A helyi közület 
megnevezésében (eimében) szerepelnie 
kell a "rendiközség" szónak is és pedig 
olyképen, hogy ezzel meg legyen ne
vezve az, hogy a világi rendnek melyik 
"ervezett köziiletéröl (rendiközségéröl) 
,·an szó. Pid.: "Kiskunfélegyházi rendi
község." 

5. A teljes címe tehát egy-egy rendi 
községnek a következő lehetne: 

ASSISI SZENT FERENC VILÁGI 
(HARMADIK) RENDJE. 

Kiskunfélegyházi rendiközség. 

6. Egyik rendi-község eimét a másik
tól csak egy szó: a közigazgatúsi hely 
neve különbözteti meg. Vagyis a .. Kis
kunfélegyházi" szó helyébe annak a 
dtrosnak (községnek) ne\'e jön, ahol a 
rendiközség otthona van. 

7. Ha egy \'árosban (pld. Budapesten) 
több rendiközség van. legcélszerűbb -
márcsak kö\·etkezetességből is - a köz
igazgatási kerületek szerint megkülön
böztetni azokat. Pid.: Budapest, Il. ke
rületi rendiközség, vagy Budapest, IV. 
kerületi rendi-község, stb. 

8. Fenti 5. pont alatti teljes cím sze
repeljen tehát a rendiközség levélpapír
ján, amelyen azonban, ha nagyobb vá
ros rendiközségéről van sz6, a cím alá 
nyomatható még az utca és házszám is. 
Esetleg még a telefonszám is (zárdáé, 
plébániúé, stb.). 

9. Meg volna ilykép a rendiközség 
l'ime, felmerül a to\·ábbi kérdés. milyen 
legyen az egységes bélyegzö (pecsét)? 
Elgondolásunk a következő: 

Kerek, négy centiméter átmérőjű. 
Külső köriratának szövege (nagy be

tükkel): ASSISI SZENT FERENC VI
LAG! (HARMADIK) RENDJE. 

Beh•ö körirata a rendiközség megne
,·ezése. pl d.: Budapest, Il. kerületi Ren
dikii"ég (Kis betűkkel). 

A bélyegző alsó részén. a kiilső kör
irat eleje és \'ége között. két csillag 
kiizött a rendiközség alapítási é\'e. 

Az üresen maradt középen a Rend 
.ielvénye: a két stigmás kar ki.izül ki
Pmelkedő kereszt. 

Ilyen lenne tchút a bélyegző: 
Fentiekben ismertettük elgondol{.sa

inkat csupún azért, hogy - főt. Tarto
mán~·főniik Atyánk rh:onrlolása szerint 
- rendiközségeink, illetve testvéreink 
i·< nővéreink e kérdésekhez hozzászól
janak és értékes elgondolásaikkal, kri
tikájukkal hozzásegftsék országos szer
,·ezkedésünket ahhoz. hogy az egy:<i•ges 
!H~· v re és bélyegzüre nl>z\'e a legjobb mC'g
old:íst megtaláljuk s az országos Veze
tDsi·g azt majdan kiitelező\·é tegye. 

Ez is egy lépc·>'Sel eiöbbre \'inne· a 
Vilúgi Rendünk magyarországi n•ndi
kiiz:o:(•gcinek cg,v:-oL·gcsségét. összetarto
zandc'>.-:úgút (•s ez az cg~·s(•g is nüvelnt'· 
kifelé <'rejitket. 

Dr. Csilluy Miklús. Istniri h·. 
a Rudapest II. kPrttleti 

rendiközsL•g titkilr 
hozzúszúlúsa. 
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Két halál 
P. Szalay Emil, O. F. M. (Pécs.) 

Beteghez hívtak. Halálos á~:yán ft•küdt a méltósá~:os 
ur.. . A különszoba teir volt virá~:~:al. A tisztelöl hozták, 
mlndaddlg, mí~: az orvostanár m••~:engedte a látol{atást. Az
tán el{~' reggel hiába jöttek. nem engedtek be többé senkit 
!te hozzá. 

A méltóságos úr talán sejtette, mit jelent mindez. Méll'
sem lágyította meg a szívét, amikor a kedvesnővér szóba
hozta: 

- Méltóságos úr. a n1egnyu~:tatására nem volna jú, ha 
papot hívnánk. 

- Nem! felelt gógösen a mdtúsá~:os úr. 
Késöbb az orvostanár jött br hozzá: 
- A mütét fényesen sikerült... Reményeink lrgjub

bak. de mégis ... 
Elt'ydarabig ötölt-hatolt, vé~:re mégiscsak kinyögte vala

hogy: 
- ... Mégis, csak ÚKY szokásból, el lehetne hívni az 

iil{yvédet . . . vélt'rendt'lkt'zzen. 
A méltóságos úr tudta már, hogy áll Í's ki•szülni kezdrit 

a halálra. Persze a malt'a módja szerint. 1\lt'gírta vé~:rende
lrtét, hivatali titkait közölte bizalmasával s azt hitte, mindrn 
•·end ben van ... 

S most mélt'is trtefonon hivatnak. Sietek. A kedvesnővér 
a folyosón vár. 

- Mi történt? Gyónni akar? 
- Nem. De láttam, hogy szenvt'd lelkileg, azért kértem. 
Megnyitja a betegszoba ajtaját. Bemegyek. Látom, hogy 

utolsó nehéz harcát vívja a méltóságos ur. Kemény akar 
lenni, mégis mintha hozzásompolylt'ott volna a halálfélelem. 
Sürü. kínos nrejték ül ki beesett halántékán. Ráborul a ha
láltusa rettentő éjszakája. Nehéz hörgés ti-pi a kimerült mell
kast s a könnytelt'n szem megüvegt'sedö, rÍ'mült tekintete 
mlntelt'Y segítségért könyörölt'Ve révrdezik körül. A gyertyák 
meg-meglobbannak. A halál angyalának suhogása lobogtatja 
öket. Oda akarok l<;pni hozzá. valaki megfog s a fülembe 
súg ja: 

- Méltósáii'OS úrnak tessék szólitani i•desapát. 
A betelt' kínosan felnYÖit'Ött s a veríték e!l'ésZI'n ellepte 

az arcát. Föléje hajlok; nem törődve az elébb kapott fig:vel
meztetéssel a fillébe súll'om: 

- Itt vagyok, Testvér. látom. nagyon szenved, segíteni 
akarok. 

Szavaimra elkezd remt'gni, fi• Ini ... mt'gfogja a krzem 
s alig halhatóan suttoll'.ia: 

- Hátha mégis van túlvilág?! 
ts kifeszített, éi:'Ö szt'mmel ni-z a levegöbt', vergődő Ji

hegéssel. Talán a jútetteit nt;zi. Ki'pzrlrtt' most rakja összr 
rrószakosan mlndazt a jót, amit tett életi•ben: a szdosztott 
pt'nzósszegeket, a mt'gir' müvekt't, alkotásokat. jótékony 
<'ll:vesületeket ..• 

Ezekkt'l erősítette magát. 
- Nem az igazságos Isten nrm taszíthat el. hiszen sok 

nag:v dolgot. sok .lót is eselekedtem. Ezek. ha hiúságból tör
téntek ls. mégisrsak jó csrlt'kedetek. Igen ezekért fog irgal
mazni az ... 

Nem tudta kimondani az utolsó szót, hogy .. Isten" ... 
!\lrrt félbeszakította lt'ondolatmt'netét egy másik kép. A hal
doklók éleslátásával mél{rg~·szt'r visszanézett az életÍ'n ... 
!ól rgyszrrre a fia állt elÍ'bt', vél{telt'niil bájos arcú. rag~·ogú 
szemü g~·ermek: 

- Apukám, rngrdj a .T1;zuskához. Srm rrggrlizrk. mrrt 
áldozni akarok ... 

Jaj. van már vag~· huszoniit i'vt> .. o Es akkor a fiúC'">
kára rákiáltott: 

- Mlféle ostobaságok ezek'! •:lsö az rgi•szsé~:! 
Aztán megmag-yarázta a ra~~·ogó szt'mü kisfhínako hog~· 

nrm krll a papokra hallll'atni. 
S a ragyogó szt'mÜ kisfiúból. szomorú szemü kisfiú lr-tt. 

•:II'Y ldrill' mr~: kiizdiitt a szrrrtett ,h;zuskai·rt. Küzdiilt addi~:. 
mi11: at~·ja l"llen bírta a har••ot ... Aztán frladta. F.lvrsztrtt~ 
kt"•k szrm~nrk tosodaszi•p rag-~-u~ását. o. ~"J:~0 diák korában 
mar l'lszökött (•jszakákra... t:s .ioJtáSZ korában Hng~·itkus 
11'11 ••. 

-- ll{rn. ig~· volt a ~~:~·rrmrkkrl ... A sa.iat ~~:~···rmrki·n·l. .. 
·-· f:s most itt áll rlöttr frhi·r matrúzruhában i•s ú.ira 

k~ri könnyt's szt'mrkkrl: 
- Apukám. rngrd.i a Ji•zuskához .. 
O. ha akkl'r t'IIJI:t'dtr volna ... Akkor ma ···ln•• .... \n~·.hit 

srm öltro volna mr~: a bánat ... Pa11 al.art h• nni ... 'la mar 
mi•i•znt' atyjái·rt .11 ('r oltaramil ... f:s most'! 

!\ll körülállók szoron.:i• szi\·vrl. visszafo.itott li•h•~~:Z<;ss••l 
l•ssük a haldokló \"rr~ódi•si•l. ll:ir a súot nrm i•rti srnki. 
i•rzl mégi• mlndrnki I"ID. tá\'OZIÍ klrk rrttrnrtrs hrb·zrtét. 

Tovább szii\·i a ki-prt. 

-- És mo\1'1 ... !Hel{szentelellen földben pihennek ham
\'ai ... Ifa pedig mél{is van lulviláll' ... Akkor ... jaj, akkor 
a>: iingvilkos fií1 lelkt' most a kárhozat tüzéból kiált atyja 
ellen boss•úért az égbe ... 

Elrémül. Vergődő, tágranyilt szeme valami iszonyatosat 
lá t, arcvonásai eltorzulnak, tisztán, érthetően felzokog: 

- O, Uram, Istenem! irgalmazz, kel{yelml"zz! 
.. Elrebegem a feloldozás szavait, megkenern a szömyü 

kuzlll"lemben kil'áradt ta.:nkat. Még eg:v-két perc és mel{
hal ... Úgy merevedett ml"g az arca a halál fagyasztó Jehe
let(•re, a rémiilet irtózatos kifejezCsével o . o 

-;- Van '!'ég egy haldoklónk, Főtisztelendő úr, a kőzös 
o:zobaban. Mar nagyon várja a papol. 
. Ide is be,!llegyek. Egy munkásasszony fekszik az ágyon. 

c.sont meg bor. Area beesett, sápadt. Szeme mély gödörben. 
!\agyon rosszul van. Látom, ulolsú harcát vívja itt is a sok 
munkától kifáradt test s a lélek felkészül a nagy pillanat
ra. midón az igazságos Birú előtt szán~ot kell adnia egy 
rgi•sz életről. 

Beszélek neki a bete.:ségröl, szenvedésről, a Jelkéröl. a 
1nennyei Atyáról. Végül megkérdezem: 

- Nem fi·l a haláltól, kedves? 
. Sz_avaimra felragyog a szeme, mintha valami csodás 
.1elensegre meredne. . . mintha a gyöngyöző bomlokot egv 
lathatall.an kéz áldó érintése simogatná ... sovány, kiaszoÚ 
an·an butelen a földöntúli béke ragyogása száll át ... 

- Nem atyám, - s mosolyol{ - hét gyermekr! nevel
trm .rel. Iste": szeretetébrn. Kettő már kis angyal az égben és 
ott lmadko .. Jt ertem. t:l{y lányomat el{észen az Istennek 
adt":'!'. s az x-i ap~•·ák kápolnájában fohászkodik beteg edes
anVJaert. Ilet val a ilS gyermek anyját nem hagyhatja el az 
lsten ... Bűneimet megl:'yóntam: hiszek, remélek ... 

- Irgalom Atyja, köszönöm! 
A szent útravaló ott pihent az elhülö ajakm•. . Még 

cg:v-két pere és meghal ez is. Arcán az örök boldogságba 
ath;pók fényes mosolyával ... 

Dies Irae. 
Diil>ijrg a: orgonÓJI a: ének. 
Hanwná.ko tubák, bourdonok. 
njnkán :ord hannok .:cnélneko 
,o; a mélulH'H :úu s:cí:e:er torok: 
clics irae ... dics illa. 

Fenséoes e:. 111i11t :ord .töroetqJ 
Csatta11 a h(ntg a: Ü:; kupo/ák 
o/att: a telkek hlirjn remeg, 
s a: ének .:engre ::Iig ton.íbb: 
dies irae, dies Uta. 

Hnlril ril<olt. Itélet l<imy!'e 
nuíl!k örök Biró etőtt. 
Patak:ik ember l.'ércs ki.Jnnuco 
s o .s:ó hasit agunt. !'előt: 
dics irae ... dics illa .. 

lpa:scípa áll a Nnfnnír möuótt 
aprú(l1..:ér1t, s átdU i··galonl. 
A: afntnt lJorítU rak J...:ödok 
úrn!f<Ít őrli. ima-malom: 
d tc.--: ;nll'. dú•s illa ... 

.4 <ln co.-: CHI her oss:ethrfcn 
ismer 1/la!JÚra. S kiHitl!fCill 

l:ercs:ttd i:.:U láru~kúrbe11 
t'fl.l/ ~íj riláu törréHlft' int: 
elte;-; irae., dies illa, 

Val: pukot-nu.'•lu;-;éu látolt torka 
orn••t!f[(")n forg. mi11t d(Jbht•Het. 
Ott mindcn forrrJ lánCJ-hokorba 
l:a)fÍnsiÍ~I lnijt és nw.--: r· 1/Cl'('f. 

d t t'" t nt('. dics t/l (l 

Ilo! ltát a :.:.:t"•pséu:' llul a Ju.•.;clp·.• 
NincS:'- \·an.' Ktillltlicd cilclotr ICI/lll' 

\'akir<) úrtt;IIJI. :-:c11t 'nll<lsáu. 
tákl!lcít dob siltl·r/() l·JhC: 
dics irae. dics t/l (l., 

Dilbt'jr!J (t.: orHonú~1 a: l;l!ek. 
llar:-;(mák, tldHík. /){JIIrdonok 
sípjni11 holdou huuook kélnc/,·. 
s !ÍJJOH!,'I'(I :f'HO l'::er torok: 
elit'.~ iru t', cftl's ill(/ . 

Sédy Rezső. 
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SZENT ANTAL LEVELE 
.\z ("r .Jézus kövPt<'se akkor sikerül 

i~azjn, ha alaposan m<-gismrrkedünk 
\'t•lp, nwl~· lt:'lki kap(·solatot t{'rt'mtiink 
l~tiltP t··s a IPlkiink kiizütt. hensöst>gps 
l'lnwn,·ünkkt' tc-ssziik Krisztust. th•tiink 
IC"L:nat.: . .'"ohh hPn~·onüsai t•vt•k muh·a is 
t'll'nkt"n újulnak meg, mintha csak t('g
nap türtt·ntek volna. :\l r·r Jl·zussal is 
ihen t'L:t'o;;;z l·lrtrr szúló l<'lki találko-
7j"'ra kf'll sz('rt tf'nniink. Szent :\ntal 
('scublatns múdon kapta mf'g rnnrk a 
tablko7;.isnak ke~:":n•lmi-t: az !"r Ji-zus 
valú ... ;íJ:l.!al ntf"i!.t('h•nt nrki, i•s szl'mtöl
s7t•mhf" nt··:tte f'g~·ntá!iit .Ji·zus i-s Antal. 
)Jj UL!~·an ki'rht•t.iiik az il~· krg~·eJmek('t, 

dP nt·m s:tám1thatunk rá biztosan. mrrt 
<'Z lstf'n in~:n•nrs a.iándi-ka. f:p l'Zt~rt 
ntás úton kt'll .hirnunk. :\z ('g-~·ik ih·rn út 
az áhítatnak ra itafrlrrlkrzfsf' Krisztus 
art·án t·s !iizívi·n. l:,e-~· fr-h·illanó kf"g~·elf'm
sn,:nir \'ilá~nssá,e-ában .irh•nik mf'g lelki 
szemlink t•lütt. s felfedf'tt szt>psfg(•nf'k 
és ra~:"~'n~:"ás;.inak rab.iah·á trsz. Ettöl 

Dr. :\Ionos tor~· F.lekn<' A z <'n i g ám 
«'. mli\·l·hül. 

Rl~-hc:;. II. C'h()r:-:n perz:-:3 kir{,:y be
·:·· :l ~·t '1': r!: t'. • l:)h k:nn·-:e] 
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kl'zdve buzgóbbak leszünk. s lobog a szí
viink Krisztus szt'retrtdöl. A szPntt•k 
rl'ndszrresen áh•IH•k ennl'k a tali.ílko
zásnak krg~·f'lmi-t rlmt-·lk('(J(•sl'ikbt•n i·s 
szemlt'lödl·seikbrn. :\z elntl•lkt>di·s vl·~i·n 
<'>iJ.k f'g~'-f'g)' pillanatra villan ft•l t•z a 
fi-n:~tsugár s jelt•n nwg .Tt~zus. a !>.zt·mk
lödésbf'n azonban hosszabb időr(' is ra
borul a lt•lrkrf' az ('r .it-lf'nli-tfnf'k t·s a 
vf"ll' való hf'nsöst>,e-rs találkozásnak tuda
ta. Ez azonban szinti•n nl'hl'zt·bb út.ia a 
Krisztussal való találkozásnak. :\ IP~:"
f'.E:"~·szf'rűbbrn i-s mindrnkin('k fogható
an az Oltárlszentsi-i!hrn n~·ujtja ntal!<.í.t 
az 'Pr. A szpntáldnzásban vaJIJ,..;\gos 
szrntségi jelenli•te r.iti vonzás;íha a hu7-
I<Íl ll'lkPt. s kimondhatatlan bi·ki·n•·k i·s 
boldo~:"ságnak tf'szi ri·sz('si-v(• . .:\ .iú ül
doziJ ('10' lt•tt .Ti-7ussal. JTil'2"ÍSmf'rkPdPtt 
\'(')(", s m('gszrrrtte öt. ll!"~· ismf'rl'd mt·.e
.Ti•zust. hog~· aztán rlszántan kHvf'th('M] 
s az égbf' juss! 

kr>rc~ztú1iárfl~nfl1. .Té·?us n:1[!v ~?f>rr+.~•,·._ 

nek 0~ ~h~n,·pct(>~é-nrk ;1 •:tl\:l r~vq~>r•'t·· 1 
mr>~üti ~7Í\'Ünk hillf'!:t\·lí;t s·,prf'ft~t·1•''\: 

n1P~mn7fi:tl. a lr~l.:;ünk h··:···n·mr:1 ~ •·'

rl:l~:-~tó?il.:;: :l kr>d\'('~ c-..:n1t.''1\'1"1 t·,~·.,;:,_ 

Ú'1 Y m:nt mit<or ;1 zn:1l'nr:'l'l ~f'ii•ü•lk 
b:lkntntt A húr mf''!l'P'I7C'!1\'C' ~O\ ,·1b:J 

rpi•t'!::!f'fi. ór?i n kr-rh·0-: h'l'l!!nt. 
!'vPn :1 kr>rc~ztút.iár{ts rii,·i<iC'n 
Rl·...:?~f'tf'7\'('. 
1. Az f'!!\'f'S :1:1nm:'l.;;:nkn'1 1 r ... 1.,: .. , i·,:.:;: 

J." ''l'-' • F'r1,..._n~·• 1 i11k, mi tiirt('~l:k <l •.:.! 

~ F·,~t·:·,..., :-t ,l;,.;i.,khr> fl .. ·ii·~· '.T·~ 

[''1nl..:!':l ;-~'k·ll!Y\'177'~11..: '\7r'lk:l 4 :1 :•rl""! 11'1-
~11;.:;::1+. ;-~mp]vC'k .T/:n•-: """'"'\'Pd· ,: .. 
1-:·lrw-..'l':l•h:Jn mP!"'fnC' 4 :1k :1 ,.,,1. .. '"~~.::"f F'. 
gnnfi 11 '\lk p~ mf'~\·;l:; h \i:r"~.:;:."r• :·1;t 

kt>] 1 (>lf <..7f>n\·pd•1:f'. T.:'t•llll\ ll .. ' 1 \' n .... 

Inn h·d '!.! \'r1lt a . ..-:7r~·,.., .• ,.,.lt.:: F••·"' ·11 
;1/t1'lh:1!'1 lll:IT. p:·tl..;, l-;:L11 tr'• l1:·, ... t· ~~~·: 't;\.\. 

]',l"k !1\'<l:ll:ih:t i."IPli. 
Tn1P' 0 "'l"rl·\1·1ft1k nYrlnl"r'l !ll'''''),.'' 

J.:r·~· :1 ~,,'l:·ln\.;hn!1 n:...:-,,.,·,,r·· ]1 

...:;:·.·t:llk ;l '• '1', 

T ... • (''l P'.,.~ 1)• ·:· 'r,-1 n' 
:'. \1··"~ 111 .. 1!. ('- :\ d··''''l"k h'•. 

(•!;•; .. .-.;,, ;l !'''"rl'·'·o!.,' . .;n 11 ;.; .. -.::. n:.··-' 
t1·"'' 1''1.:: .-\ S 'l·'l' 1 ,· '1.: k•·'":••'··~; ''r•' • 

··.'thh ~.::,.;~ nH·:('"Ítr·'1iJnk :-·····h,, ... , .. , .. 
).: .. • Et :1 '"!l'l'l:lfl:lf 

]t':-!'t.·rJ.\'1'~!'-..I'hh rt'•..;/(' 

:\1. (';Jlltl!Jdll~f:lk:l' 
k 1'~ \'\'l H'!l :ri t "'\'f'..; l' 1111• ·' ': • ·r j, 

o..t,•\''.1 d·: :\ 1r·····knd-: h•': .1 •'lrl ,':t' 
kr,ril~Tll···!l\'(•tnkh('/ :1~\\:l~fll.l''l: 1 , 't 

nt·k k0;] :1 -../f>l'l''•·'h"'l r•:mt··:•:t•r\:J:r• 
Pr'·~ cL't'l ~ :1 \'('n ft··:. ·l·:···J )(·n 

Elolvassuk a könyvböJ a követkcz6 
sorokat: 

l. TlzC'nkilenc százada hivogat m{lr 
bcnnünkPt az Isten szcrctó szávai: T.:~r
jt._•h>k llnz;.;'un! S tni'g minctí~ mi!ven 
na!.!\' <.IZ p}}C'nst\C: U1bora! Húny millió 
Pn~l)pr szPrl'lné kiiilni lstC'nnPk még: a 
gnndnhL'tt i:-;! A .ll·t.ttst SZl'I'Ptilk hüsé
f.!PS ~.rav~• ~lliU:-;di.!.! hallszik ~lZ elvaku 1t 
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Szent Ferenc a magyar költészetben 
P. Gutb Gilbert, O. F. M., szerkesztő. Bpest. 

Magyarországon szorosan vett ferences szépirodalomról 
csak a legUJabb lUukbcn beszélhetünk. Sot olyan lenduletnek 
indult, mely egyaltalában nem maradhat el a többi kultúr
nemzetek lercnces szeptrudalma mögött, hanem méltán fel
keltheti a kulluld hgyeimet ts. Mmek köszonhető ez az álta
lános 1ellendules'! 'l awn a kur megváltozott szociális, állami 
és egyeni Vlszonyamak'! Talán azért dalolnak legújabban 
Szent Ferencrol. mert a XIII. század olyan sokban hasonlit 
modern száz .. wunkhuz es a költoJ<, akik mindtg finomabban 
reagálnak a korszakok megvaltuzott lelkuletenek érmtesére, 
vawhugy taliln 1gy leJCZlk kt osztonösen, a teremtés és ihlet 
felzugo pillanatauan ;agyuKat cgy tJyen XX. szazadbeli Szent 
}'cn~nc utan, akinek 1aua nyon1an megujul a !öld színe és 
ezer es ezer b .. mwruhas ktcst testvérke ualolja bele a világ 
zur-zavaralJa UJJuU~u ;,:t.tvvcl a Naphlmnl15z aobbenetes erejU 
dallamát. 

"' r torettit három kitünő fordításban ismerjük. Erdős 
Rence, Kapus y J uz.e1 és 'l'urmay Ce ct! torditásilban. A leg
nagyobb erdemet d regtek kozul Kaposy, a htres dantetsta 
szt:t·~:ztc, ak1 nt:nu..:,:,ak .:o:.t.ui.Jan, cte irasuan 1s nem egyszer mu
tatut.t ra a lllagyar lertnLes kolteszet h1ányau·a. ItUH-ben a 
M ... gyar Szemkuen (al. sz.) - mmt aki Utaszorszagot is jól 
lMud·tl.!, az u1..1:::.z uuuairnat petiig kulönö.sen - azt írja: 
,.Batran llleren1 alhtaJll, hogy a .L\'ladonnat kivéve nincsen 
tultil leny, kl annyl,:,zur ,:,zer~pclnc az olasz iestményeken, 
llllill A~~l,:,l ,:,zegenye·· . .i\1aJU Kt:seru szavaktJan fakad ki azert, 
hugy 1\lii..igyaruJ.;,L...t_;;un neill togw.1koznak Szent Ferenc köHÖi 
ah.tn.Ji-t\. < . .u, nu gy l.:,:,un. eivelVt!, Ut! az l;j ni..igyuu gyarlon, hang
Zik rel Ull:,:,u~Le;,t:! a magyar koltok muvt:!lben es szernrehá
nyuan vegz.J: .,.L\-11 llll.Jg) •. .u·uk sz~ nt }'ercnl.:rol szóló irodalmi 
mu.vcn. ten..lntctebcn \'d.losagus sz.entlerenci szegenységben 
»nylodunK". 

Nezzuk tehát az 1900-ns évek óta megjelent költemé
nyekben ::>zent Ferenc vtlagtörteneti, szellemt, lelki és egyéni 
1eJJOUe•et, llgyel)uk meg kulönböző világnézeti költőink 
tellogasa t, tchet:::eguK szlKrúza~at a szcntferenci költészet sok
~zur Igazan ...:slllugo SZL'IllU\'Cgen at. 

A JegJubl> lc>z, h" h.umycy Paulával kezdjük. Mint nő, 
rnint szuw:::.ZI!Ó, sot koltól lclkuletl a:::.sz.ony, termeszetes, hogy 
nat a az erzcmwk don to szerepe t Jatszanak. Ihlettscgcben meg
elevent ti CJZ cg,·>z termc>Z'"tct, az dettelen csíllagoknt, a fák 
\'Jraga1t. A tcreintlnd1.\''L'~ bcszvln1 l<:t•zdcnek. Advent terhes, 
\'itr,tn..oúlS~~ borul a tennt.:~z~trc. .Sotét éj van . .E:s jön a Szent
jánusbug..lr a lampilntl, lelebreszti az alvó világot. Ijedt kér
dezuskuucs, am1t tulh<..~rsug :.i l'Sillagok szava: 

Odal!u;uk magunkat 
FeJt1rc k0s-urunuk 
Hu dJŐ nem'>vkára. 

Es az, ukt eljő, szcretni log mindenkit és mindent. Környey 
tbl>en !alja ::>zene Ferenc tgazt n:tgyságát, hogy szeretetével 
átOich az cg~.:!'IZ v:láe:;ut, ll\:'In esztekn pant(::izmusban, hanem 
Isten tPrenltctt Vll<&gd 1runt i határtalan gyengcdségben. Mint
ha maga Szent Ferenc ,;zulalna meg ebben a költői miszté
nutnU~n. nuntha mdt benne 1s állna a vililgban és beszélne 
nunden tt!rcnlllllenylll'Z. Kurnyt>y nt!mcsak hogy leírja lírai 
hangulatU~m guia.lu1at~1lt, h...tnL·nl elö es élettelen elemek szá
jaba <.J.dja. 1\luu..i kl\·anc~I t..·nlel\.lódesscl varja, vajjon ki lesz 
az clju\·cndo. ar\.I ;,Zeretni 1ugJa Illeg az Clcttclcn kavicsnt is. 
Valakint.:k JOnille kell, \·~dakmei<: UJ szint, Uj életeL és tar
taltnat kell umnagaUul kisUJárot..nw., valaktnek jönnie kell, 
ak1 a tennt..·~zet ;,LL'(>::it..•geln at egyencsen lstenhez szárnyal. 
V~ .. tlal\.Inck JUilrlle kl·il, a.>:l cUbe é.l d01·Ua beleoltja a krisztusi 
mcgtJuc::-.ájti.IS SZl'lJti Igell, aki megbekiti a \·{u·osokat és aki 
Isll'll kegyelmc·bul egy uj kur.zo.~kut Jog nyitni a világ törté
nehncbcn. Kornyey nagyszeru t.>rzekkel t!gyencsen a természet 
korunazatlan k1ralyánuk nevez1 Ferencet. A csalogány en·öl 
cnekel: 

A.: a 11áluogmi·s.:emii t:ércse 
Teunup Ue akart kapui éppen 
JH!k.ur JWU!J }eny !JlJllllac.lt u.: égcu, 
f's a /t:H]Jt'.'iSl!!J HUHL J..:e::dett 
S ukh.ur. . u s..:i lTHl Oe!ercs.:ket, 
S.:ú::at hullals::o!l a muyuslJul, 
A l'l'ITSL' ll'ha/lult u yulyról 
Es Oúrtl.Junun ..:uk.ugnt ke..:dett 
1\fert leHtrul Jw.:.:a éuckcltek . 
Aot dulol!llk égi u;kak 
Hovu uu·u kell s.:iiuni a haragnak; 
,1\tUHÍf'H úllat bt'•kéiH'1t el)Cfl. 
A lvhlH úllut-ll'slrérét't'l. 
.Mt·rt ú.j l'titlU kt·;dodtk 1H'111sokára, 
.Mt•y•culctdl a lt'rHll'S.:d J..:irulya! 
E.'gys.:,...rü. és s::.egényke s.:cnt le:;z. 

De Környey nemcsak ilyen gyermeki egyszerűségben, 
ábrándos égi jelenetben vetíti elénk Ferenc sziluetjét. Érzi 
és fájón tapasztalja, hogy a világ nem akar Ferenc iskolá
jába járni. Jár a töldön, a siralom völgyében, lelket keres és 
nem talál. A bűn ördögi röhejjel sárba tipor már minden 
erényt és jóságot, az önzetlenséget és tiszta szerelmet. Keresi 
a tiszta csillagfényt, hogy annak nyomán eligazadjon a zűr
zavarban, de ,.a csillag és nap megfulladt a Hínár ban". A zene 
sem üdít, a dal is sekélyes, nem zúg már benniik a tiszta 
szenvedély és a lélek vágyódó töprengése. a szív hangjai is 
összekúszálódtak és: 

Meghalt a szent, az igazi Öröm 
Atok hörög helyette, K<iröröm! 

Nem talál sehol menedéket, mindenütt próbálkozott, hát 
Ferenc felé fordul egész lelkével, bensőségének egész tüzé
vel. úgy érzi és ezt nyiltan le is írja, hogy senki más nem 
segithet ezen a sárba és vérbeborult világon, csak Ferenc. 
O, aki megmentette a XIII. századot, egyedül ő leiz képes 
segiteni a mai világon is: 

Hol az Isten-imádás, tisztelet 
Hol az egymás iránti szeretet 
Hol a megértés - hol a béke, csönd, 
Hol az igazság? nálad, odafönt? 
S ha fönt van nálad, tiszta égi szent 
Oszd el, kerlek. közöttünk idelent. 
Sietve mentsd meg a világ szívét -
Különben a pokol veti szét. 

Lányi Viktor ,.Szent Ferenc születése" c. verses legen
dájában. Beretvás Hugó Szent Ferenc oratóriumához irt szö
vegben, maga Szüz Mária hirdeti Ferenc születését a vergődő 
édesanyának, aki kétségbeesésében a Mindenkor Segitő Szüz
höz fordul. Sőt nemcsak kinyilvánítja Pikának, hogy 
fia fog születni, hanem benne "az Or lelke lakozik", -s Ennek 
erejével fogja véghezvinni csodálatos tetteit. Legszebb. leg
fenségesebb része az Oratóriumnak Szent Ferenc megdicsö
itése. Szinte apokaliptikus szinek tobzödása ez, ami a zene 
szárnyaló skálájan döbbenetes erővel hat és lenyűgöz. Be
retvás és Lányi tökéletesen kiegészíti egymást, mindegyik 
klasszikus egészet nyujt a maga nemében. Alvernára rászáll 
a misztikus éj homálya. És Leó testvér igy mesél egy öreg 
szerzetesnek: 

Hatalmas tűzcsóvát láttam. 
Mely lcf~lé jött az égböl, 
S Ferenc atyánk fejére szállt. 

S hirtelen, mi.tden átmenet nélkül változnak a szinek. a 
természet megremeg a titokzatos erőktől, a keleti égboltozat 
sötét kárpitja meghasad és felzeng az égi karok éneke, az 
egész mindenség feszült hallgatása és lázas kíváncsisága kö
zepette: 

... vakító lángok közepet t 

Hatalmas tundökló szeráf 
Szállt lefelé az égen át. 

Szinte láthatóan és érzékelhetően belénkvág a misztikus éj 
nagyszerű fensége, a 1 P~k'' formáló és testet zúzó élmény 
megrázó ténye. S Szent Ferenc ott térdel átszellemülten a 
kemény köveken, nem lát, nem hall, láthatatlan angyal
légiók állnak körülötte. hogy a lélek jegyesi lakomáján asz
sz•sztáljanak. S jon, közeledik a jelenés: 

Tüzes hat szárnya csattogott, 
S körötte tüzet fogott 
A hegy, a völgy, a levegő. 

Valóban szebben, klfejezőbben, megrenditöbben nem lehe
tett volna ezt leírni. S ehhez hozzá kell még képzelni a ze
nei kíséretet, az égbetörö és mélysegeket-járó hangok ezreit, 
amint a szöveget dallamkeretbe foglalva zengenek Ferenc
ről, az Assisi Po\·erellóról, akibe Isten szeretetének sebhelyeit 
égette. 

Ferenc ifjúságát sokan különbözö szempont szeríni éne
kelik meg. Abban azonbnn mindnyájan egyetértenek. hogy 
ez az ifjúság tiszta volt, az erkölcsi fertő hullámai hiába 
csapkodták a fiatal Francesco szivének, lelke fehér kasté
lyának megingathatatlan sziklaalapzatát, rajta erőt venni 
nem tudtak. Nem volt aszkéta, magabavonult remete. ö ifjú 
\'Olt, városi fiatalember, aki gazdagságanál fogva minden bo
londságot elkövethetett, hisz npja büszke volt fiára. ha 
a lakomák győztes királyaként mamoros társaságaval éjnek 
idején felverte As~isi álomba merült polgárait. A leányok 
hazamennek, a legények dalolnnk, de Ferenc eltünt. Lenkei 
Hennk .,Szent Ferenc" c. költeményében 4 részre Ingolva 
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Rob. L~im,·eb~r: !>1.állást keres a !>zent Család. 

Szt"rvezziik meg rni is a szálláskl"rl"sl•s szép szokását! Szt•n
h•ljiik meg wle otthonunkat. tegyük lsten templomá\"á <·sa

Jádi ~zl"nh•b'iinkl't! 

lT'lLt:.tll.t S1cnt FerPill \"!~ n1~1l"tnl<t.-:,t;l v."' ;t ."h'!..!l'l1\' .... l'!.!. 
l'r:1\l\'t': ,-;lltl C'l_iPg:'-"ZL'~(·t · 

lit• r F ruH,·I'"'. ,_ l!' .l : :.l!. "~r·····~· 1 •pl! ·• 
C.-.:r1k ncn1 l:·~ ,r ru,•o tÍ!JIIho o J:qnl('/ntt'. 
A /lo't~ndllk rdk('li.l lt'tt'dt•,'nlt':' 

• \ t;tr:..::t:.::tl..! r<"t:1i..::td. inc .... í..•lk~..·cin_• kvrdt•zik. me_L;;ú·tott-<."' nL•ki 
.~ bllL \'<IL!_\' PL'dJg y;d;d11Plyli..:. ..,zvp ];Ú1.\' 111L'.!.!.Í~t.>ztc'' S FL•n•nL· 
:t. :l': S L' l a ft•!L•:ct <tZ Prlli.;:t\11 m~,.•g\'C'IL'\1 .'i'L'!.!.L ny:o:t.·!.!, c:-;zn1l•ivt . 
.~mt•l_,·~..·t L·:".ak Kn:--1\U:-- :-:zentl'lt n1cg :--d.i<~t l'iL'lt·\·eJ. n1~tjd a1. 
l;l.t!l:t Ko\-L't;..;_L,zc:·, \"L'I7i\·ataru~ l·\·:-;.z;.úactokban :1 :-;ú·ba tapo:-:
i;,;'-. F~.·rcnc :~ L·:-:ilLl!.!tJI\.ig <.'tncltc l\lcrt Pbben :1 JHll;m;1tb:m. 
m1kur az ifj<-•k l·nckent•k \·i:-:~/'han!.!.ia n1int .. l.',yvm;"mt im1lik 
Li ...\:-i:-'1~1 utcúinal\. fC't.:.C'tC' hiú . ..:oram. FerPnt··· i\Z ut ktizcpl·n 
mega ll. bclcn1crul abb'-1 :1 ml·i~·:..:t g<.·~ h:m~b:1. nw\\" titkos hon
\"it~~-:"11 l·lc:..:7tgcti. Kinek nen1 l<.'itl'k \"olna ll_,.L,·n Plragiidli.l
tas<Ii".' !\l:.ls etnb(•r 1alún tnC!.!J.ied! ·•oln;t ;1 \.t,_!.!,tl'kn cnw ft-1-
\·ill.tn<.·I:-<.Ütd :1zt:"m lccre:-:ztctt \·;"tll,·i\.;.;.,d p]:..:ictl'tt ndn:1. hogy 
:1 titku~,l!l e]/iil'l abbkuk milgul kdl" .... 111t.L:.do ."IL'I11l'kbid ~ze
l l' l mct koldul Jon m:H!,:·mak FcrL•nc !H'm 1:..!.' ~ :\IL'.L:i.tll. hallg:l
ltJdZ!k. rl•\"l't<.·gpn kLI"df'ZÍ ontn;l~iltiJ\: .. DL' lll.:,\"<.111 1111 C'Z .. 1 .. A 
m:nctcn~l·g f'..•](,\ Ih'kl· .. 1:--tl'n~.. · 

Az ifjú:-::·1.!.!. iirul. h·~.!:._,. F<.'l"l'!H" .iL'!.!.Y(':-1 \"i.ll;l:-:ttutt magi.li1iil\: 
Pt·r:..:ze nem l." :..:<.•itl;\:. h11!.!.'" Fen•nt m1re !.!undnl. Sl11 ml·g :1/ 
t dc..:;1p:1 !." )),!]do.!.! l"l'ml·n~·;.;.edL·:-- .... t.'l t11o:--td.\·og 111<.t.l!i.dJ;\ll 

JliJ 1rUlJ! h;ri ,_;_, JlllJIJ....(JJl)a Kitírcít 
A JHHic:-.tn ~~~~;:_,t•"l"·"' /,·1111!1nr 

!\l1kor pedi!.!, nw.:J.tucl.';t;.;. FL·rt·n~ \·:LJ.~:..:/:~I."'il:. Bolon(\n 1;.;. 
t~d"t.iiü .... 

HarslÍHJij I.~t'OS rwn1 <.'~\· ].;.oitL·m•:nyt•t :--/l•ntt•]J Slt'nt Fl'
l <-·nnwk. F;gycJ<.·.mmt.·l Ki:'L r. l Ft•n·nL· llL·~-t...JIL·Jlodt·.-..l't t·...: d.t
lul F(•rcnc A1y:·m;.;. KJúr.~dú tlilL'~ ."'/l'J"etl':t·rlil. me!_,. i;;ú !1itp
kt·nt r.~~yiJ!.!II:t ll'! ~~z l·g<.•n c:- rrh··!4 ma ! .... 7Dn v\· n1l'rl1l'll'tkn 
t.~\·lid.l:bcJ~ ~/!J!" _ld lelkvnvi\:. l'U..n ~11:--t")..:.L·nt·i\. nw!.!;.::;qu·J .!.!d/d.t!.:_
.-..a~;t1 FL'!1!Ü1.tl1~'.tl:1 h1rdet1 a ll'rvnn·~ .... zl·L:lll.\"-.L·!.! di;ltLt:m,, ... 
~L'm(Jn<Lc-.~1: mL<y lll ut~tl\~tt \"Ú!.!11\t a \·J!;_ú!,ttJ! ll"nt>ll'm JL'll~t'
lt·~t lwn ,,t.;.;,::( J!" mi;,t,r n1t'!.! :11. vu.~·húzi f'mhl'rv:ü·t. Jlilpo;.;.,t\ l'"' 

pu~Jl!l;\IJ;.::l·t ; ... :1 rn<.·c~azd~tgocl:"i~ !l'hf'1(.J:-v!.!l' in.;..LlLI t .... .~;.;._ :\"t· 
h_·~y<.·n :--L·mm:d. nt• lt•g_,·en h~·t/.:1d. 1olded. guJJl. .... d l'l nLt,!.!~td-
1o\ Jll(•:--:--/.ln· it/. :tJ.li1Y ~~~D~tcit h,~:m.~z:tl. t'~'""'o\·,tl n<-· r.t
.:....<~"'/.;\:Hd.l :-l'lllll1.hL·/' (·:..:id\. J~:_,. lt•:-/L'] huld11_~·~ '1\·-.tvtll'\ 
."'/<t:ll:!l·-:t•:-:t\·t·r: -- td.;.mt:.:d h.ÚII.ti\. n"l.l']\"lll'r: v~\t''~t·n i.j,:(li.t 
~ .... 1'1.:·. J ... tl'nt :--/OI11JdÚJ lt:J;.;.pd ll'!.!.n·n · 

F1r1:dur1. ul, 1111"1 
f\ l! li !'lll !llifiTI. o" ,·,:•/1•'•11 '! ef, !l 

:\h·:.:,( !w;.;.;; ~/c·n: Fclf'IH onJ!11t 1 t·.l.P'n:.;,\·.t d.t!'J; r\.,,_,\ 
K:r:,::.- H:J!HJr~I·I,,]_ :11~i lt·:.:n.t:_:\·ldJlJ >/L·IJ':l·llt'"'' !JL·Il 1" :\J-

r:1J:1 I1111."1J]_,·rJ::.21l. t'l1l'kl'll1i l·:-- :--·tJi\.:-/1!1" Int .!!.l:- ."'il'\ d .... /.;tl.~dt it· 
.! ("."-('nde . ..:. l"miJJ"i~l 1"11t -~ r·.-:endl'.'l'!JIJ ht·~\"(.'lJiJ] t·~ :t:~ll\;.;.v] c ... ,1;·: 
1 .t;;·,]k()ZII;t. :-lll ll l.::•l!lnYhU)i<d<..l...; ko/.o11 ~ .... ;d.;. itl"LI )\t"l"l<.• ho~\· 
-/.l'l"C'~:-e a Szl'rctctl·t. ·r:t.ek n<.•m a kl':--t•ru:-,l·g. it kr;.dJr<·t;Hitl .. :
i\lmnycJ h~tn<·m IJ;·~n~,t- t·:-. l'gV."ZL'r...:tnJnd tJJ"(IrnktJ!ll1\"t·k J ... 

Sz<-·rettp it7. L·let<.·t L·~ ('IT<' tanJtc~tta az emb('n:..:~·get J-..· m;;;:111 
<.tzt ír1a hogy ~n·re . ..:d 
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A s.:ellot, tttelU lutl!but bolygat, 
S úriilj u tarka maclaraknuk. 

Az t'! et forrongú tl'ngcr<·n. melynck part talan mérhetetlen
~l·gl't c:-;ak a :-;zPllf'm\·ilúguk híd<llhatjúk út. apró szigetek 
<.'nh•lkcdnck. A zúrdúk. a kolostorok. Istennek eme .. földre
t•,ilt'lt tno:-:ol\"ai··. A sn•n\"<.'dl·l~·ck hull<"unai. a bün árja csap
kndj.t ll!.!.~-~~n fal:rit. de bl'lwtolni ncrn kl•pcs. mcrt láthatatlan 
,111~\·:ilh'.!.!ÍÚk :"lll'1~il.;. {Jt·t 111Qlll't1P A \"l'n kolostOl ,.züld hold
knybcn·· úll a nl•tn~l c~Pndbcn. kürüWttc harcizaj. hnlál
Lill·gl':-i rn<.'l"1 il \'ad kk \ l• res u~t'.JlT,ll J.;.orbúcsolja Keletet
I'\yu!.!·l:ot <.'.'-!Y;q·:ü1t. Dl' 1·z a lÚ!'I11~l. fübil.:;.:títü z<-d. b:"tr felhil-
1..:1.~ .ug:11·· :1 ko 1 q~1or bl>l.;.l'il'' ncrn z<t\·:tt'lil. 

Nau.uotl n1css:c i1rtll'" a llii11. nlcíu . 
.. 1 Jcíl~· n/urt kc~~ ... bl'H Ilflik riráu 
Ft·r~·nc c1 S-t·ut . . ~·l.,fá/ ll :úrclnkerflH'Ii. 

Lcgnct!.!_,·obb crdL'm<.·nek ,1zunb·:n ~!zt t:1rlja. hog_\" Ferenc 
hJ!do~ cn1bC'rPket ú\li1ott L·aC'n kcrt.kbe. Isten netn azért 
~~!ltlte. hog\· l11ll~ sar.1kat irt:-:on. \'~\d gern1únokat térít sen. 
hoP: :1 nl•tn·:mdorlús :-:zlirn~·ü l'h~~o:-::úban hirde~sc az igaz 
J.· .. , 1. h<.tncn"l. hu.~'" a bun muc...:ar:"•búl i~tcnkcrtct \'arilL:sol
}l••l c\(J lell'-uk·tcnck ~..-gC't_i;lrn hü~ic!'isl•gl·\·el. hogy lstenről 
"\"~tphlmnu:-:;t vnckPljC'n. L'tl•rt küldtc Pg~· \·ad kornak az 
l'~. l·:,-

Stipn•ús J-,:(':t•ti u:tlta <'!/!ll'e cipo/ 
AruH!!-~I!II.inw/('si.Jr tcrmü ke1 tekel 
S J>.~k bennid~ él11ck: holdoo emberek. 

Inn~ pi.tpa i·dm'-11 :-:zintl•n lehet tnag~·ar n.•rsben uh·asni. 
Habil .. . Joz...:pf rl•gif'.-.: stílti:-iban :-; n:-r~ell,sbcn leírja, hogy Ince 
Jli.IJJ<.t ;-;zcml.'t kPndi ill. úlotn. I\l:~jd m(·gi-: álon1ba tnerul. de 
J"t'!l"'''" ,·1\!11(11 !:"11 Duil'dl'/.Dl'k :1 L<.1terún-egyhúz falai l·s m:"u
m:ú· ii:..:;-;zcomlanak 

Dc int(' fcltiintk kl•r Jwtaln1ns alak 
.'r" 11<'111 Í;lf,'(/1/IIL...· toll/Jl; a ll!t'!11"C1Hlidt. falak . 
E~111ik )uhhrol tarl)a Lnreráu q;uhcí:ál, 
.4. llltL"Ik lll!'f/ lwlrú/ rdi l!t'ki hátát. 

Bab1k 1tt kl-t :1bkrt·,] Lc:..:;l·l .. Ttirgen:-;cn L•s til bb t.:•lctr:t it.-írú 
:t/.onb:111 v:-:;1k c.~~-<.'t l'mlit. S/.cn1 Ferencet. l·s núluk n1ncsen 
:-zo Sll·nt Domonko:-in.Jl i:..:. 

Sokkal ...:/.ebbl'n. sokk:tl jobban l·~ mclegebbcn dulul er
rol hazúnk L'gy1k kúltüi lPlkult.'tu jez:..:uitúja. Rostu K<."tlmán. 
Tiz<.'IÚ11 soros \"L'I"-":"'Zdkb~m n<.'nH'~ak az úlnHH mondja el. 
< 1mit Ince pi.lp:t l<..Jtott. h;mt•Jn ilZ ezt kü\·etü pilrbeszédct is. 
illlH'lyrwk fol~·om;"myakl·p('n a p:'tpa rn<.•gerösítette Ferenc re
gulúj:"tt. Hu:· .. t~· is c...:ak F<.'!"l'IH'l't szt>repcltcti. mikor ez a La
kriÜ1t ml'gt;ún:r.-..zt.i:t. A b;1zilik<.1 rnl'greszket. dölni l<.üszik: 

D<' ki J<"' ort:' E!J!I :-.·:ikárJ;r~ ('lllh<'f. 

l·r~!hrHt s:<'!H.'I!!H'. 

S 1111/t!}w l'U!/lUII <ÍrÍCÍ.'íSÚ /"Cdllrl 

Tli111opat)a Al/as:-crii .... ral/o 
RosJ.:cu!l):u t·liror. 

s~·,l Ho.-.t~· Ki.ilmún to\·úbb n1l'gy :\lluL.ú1 gyiH"l._\·tirü gondn
LIIok;d ;_ul Fvn·nL· il.ik;.ll'"l ~ luf<.•.iti 11 .-./.l'l1t :-:í'L'.~t·n~·...:L·g úriú:-;i 
.ll'l<.·nt(·, .... L·gvt. JHlLt!1L.t:--<t t..'.!.!.Y h:tt:.tlrn<l-" oleiL-sben ittfog hat (·\·
_..:zúz<.~dot L'!" ugy g,Huiol.ia. hug~· ~~z E.!.!~·húz l·:-: laterún1 bazilika 
;tzL·rt uly nwgin~;dhat<.~tl:tn. t11l'rt :t fercnu•:..: csap<.ttbúl l'~L·sz 
I":!Jok ...:H.·tnc;.;. Hll!11il fl'll·. h;.tt l·\· .... z:úad tnindt•n ;i\·atara kti
/111\ v...: IH'm enL:<'dik. hogy ml'grnog.ion a :'Zlkl;ú·a t:•prtt•tt 
t<.>mpl_c~m .. \'iH!.~· /.<:ltony_r.~ fu.-..:--on I\tl:r h:t.JÚJ.I. SzúrJitk i.l 

:-/_Pnt:--\'L! t· ... tud()man.\· kn~·l'l a k;to~zl l'-" l'h·al\ult \"Íl<..IL!,b:~ t·:-: 
\·,t]Jtd-:1\,tl L·nnog:d.r:"tk. dl• .-.okk;d ink:.tbb .t ~ZÍ\"Iikkel. il 1..11<.'-

,~..,· ú_~ra f..;Jlul ruru \"at!kulilutl, 
(J.-:lu/Hikkell~ 1111.'/d rdn.tll nl/rl(d, 
S:t·nt Fcrr'l!c 1"1/t':l 

Zt'll!/ S1u11 /1'(!111111 ~ 1'1/ul, !Wlclult'll_llt'/ 
f_'/IJI.I/"!1,1 l" l' 111·':1 

.. ~/.l'!",d d/ t·rd~m· ,. ko:\t'l11' nydJl'l! pcd1g :t tt.·nnl•:-i7.Ctszp
r L"ttl k1dtu IJ!luJn hangJ i.! ll <dJJ ilt.ol_lil S/.l'!ltunkl't. ilfHint kil
rul\·l' .... llk :tz ;dl~ttuk:t1. it/. <.·n!ii \"ad,i:.ti (·~ {", rnindt.·g~·iknek a 
·~n·i\·t·Il ,,,d !H'>/.1 :nl. t.·~~·l;.;. .-.t·Jn fl·l t~··dl• Ho~tv ."'.l'rl'tte 
.'"vt·.nt Fl' r t·nn·t. .t/. i\t"t .... t ~ll"ll'n. S/.(·n·tJ .~i:~;:~to~ .... ;lg:t miatt. 
'/I'Jld.-.t gt.· nu_:dl .. ~/:lltl' k:t·f"l'//.Llk <l \"t•r ..... :-tJJ"oklll.d. hog v 
H'•:--1y nwlt·L; dh I"/.L'"'>l'l n' /l a/. ;'t!Lttok k.tl/.11\1 u\1i Szent Ft:
r t'llt t·t. .t !ll lll\ 111 ."'lll1lll ~~~d)t.', núntha kt·r·nt.' ~·~okot·· :-- .1 IL·
·' n;~ kh ll.\ll\;l'· ... k:~ :-1·1n ft··_l Fr:r<.>ndiil. ott pilwn .. <'>llh:"t]iÚ1 
J·•·hd J!lt·~ !;tl,.t .... .1 gulyd oJ·t <dl l'-". ll.IJ..;_\· oromnwl kt•ll•pt•IJ 

. .~~11.1 .1 !lll!..: ~ol!.i"l"ll1 J,r\tJt{ L.d\".tli\"1 

.\Ir'"' .t' rull/r1' 1111''/ti'IU. Tl'lq/1'1"1'11 rdl:t'/r,·llt. 
[)~· tili(''! .~ f'l"ltlru t ~•JI. l., 1'11_1/rt' 1!'/tt'/11.' 

\"11'/(/fll. J,!'.t'/)("/1 /111 !/11/IH//illd, 1dr!('k 
A da/11.~ Jlllf"."lrtn! .. _t'llfll't' rclflJ}Jidru·k: 



'falán sok kifogás alá lehetne venni n Szent Fereneről 
szóló versek ritmusát, rimelését, külalakját, szerkezetét. 
Vizsgá!ni lehetne, vajjon a bennük feszülő immanens erők 
kirobbanása elég hatásos-e. nem mesterkélt-e a hangulat
festés és ver"orok mögött lüktető érzelmi motivumok elég 
fenségesek-e n megéneklendő személyhez viszonyítva. Vaj
jon a költők termésük javát, tehetségük igazán értékes ré
szét vetik-e bele a ferences költészetbe? Mindenesetre kénye, 
téma. Olyan kényes kérdés ez. amelyhez - talán sok okb,·,1 
kifolyólag - legjobb hozzá sem nyulni. Mindenesetre ,.;. 
gasztnló, sőt lelkesítő jelenség. hogy külföldön sokkal in
tenzívebben. sokkal lelkesebben. tömegesebben. értékeseb
ben és nagyobbat alkotúan foglalkoznak Ferene személyisi·
gi•vcl, mind a JÍJ·ában, mind a prózában. Nálunk pedig Ko
csis Lászlón kh·ü! egyetlen igazán tehetséges költőnk sem 
foglalkozott és foglalkozik eleget Szent FerencceL Soviniz
Inus ez n:•szünkröl'! Semmiesetre sem! Ha külföldön. nem
csak Olaszországban. de különösen Német-, Francia-. s a 
néhány é,· előtti Spanyolországban a Jegnagyobb költők és 
tehetsé•gek lelkük legszebb alkotásait szenielik a világtörté
nelem egyik legnagyobb alakjának. akkor méltán el lehetne 
várni a magyar költőktől is. hogy tehetségük javát ad ják. 
Egyetlen kivétel ebben Kocsis László. Mások sok minden
ben felülmulhatják, a népszerűség tényleg sokkal gazda
p;abban szórta sugarait másokra .. mint a pécsi dóm árnyé
kában l-It halkszavú papköltőre. 'de ebben az egyben eddig 
még senki scm multa felül* 

Mécs László lirája kiitetröl-kötetre a terna beállítilsának 
s emberi és költői UH0r,Hsának monumentálitásával növek
szik. Felséges költeszel Mécs költészete. melyben szóba kén:-·
szerűl az eddig nem hallott hang. a nem erzékelt érzes. a 
megfoghatatlan gondolat. az élet olyan úrnyalatváltoz:isdi. 
melyeken milliók boldog"á;::a fordul meg s amiről még sincs 
pozitiv tuJil.«mk. Költői elhívatása abban korszakot jelentő. 
hogy a szépség etetének új területét tárja fel. mely bel>ii 
é·letünk eddigi fizikai határain túl kezdődik, és másik partja 
a végtelenbe \·esz. S mftvé!-'zetének azért tüneményes a \'a
ril.zsa, mert ez a \'ilág a miénk, s a ritmus árjain tudatosí
tani akarja bennünk ezt a birtokunkat. ts Mées Lúszló 
.. Mcnjünk A"isibe" c. ,·erseben benne lüktet a modern élet 
,·ibrúló é> idegtépő feljajdulúsa. amint prófetai hangon ki
últja bele a zi..irza\'arba: 

Tcstt·ér.' ígu élui r!í'll! lehet: 
s:inl(TSal járni .s.::í1· heludt, 
mclu telt·e gennud. Ji;rrc1e111mel. 

Az élet útjai n1a .xóriszaposak ... az emberi gonu~zsúg min
den júsúg-hídat eboclun örükre és nincs mentsi•g, mert it 

Gőg (·s Kincs\·úgy jege~ marukkal fojtogatja az emberist·g 
szÍ\·et. NinL·s mentsl'g! És ebbe il lemc:~.<iásba hirtelen ml•gis 
bele\'~tg a tnt:>gnu•nekülés Iehctö~ége: menjünk. induljunk el 
valamennyien Assisibe. ahol 

.. f'9!J éjjelen 
<'sodút riobort a t•égtl'len: 
piro.-> s.::il'd, s.::ép mu.::.sikrisat. 

L·s m1kur ez a ~zi\· zenl'ini k('zd az eddig sohasem hallott 
hungon: ,.pokolba fut a Szürny··. az ember szívére rúszúll az 
.tli.izat harmdL..i L·s a Szent lúba nvomán forrús fakad ml•g a 
kietlen sziklún is. Ebbe a 10 \'l~rssoros költeménybe sürí
tette Szent Fer('nc \'ilúgot- t:•s türtL·nelmet alakító egyl•nisl•gét. 
költői lelkülett·t. eget o~ t rornló ~zeretetl>t. Sujnos ezzel be i;-; 
l·wll fejeznunk fL•rences költé:o:zctét. mert több ninc:-;, Arrúl 
talún lehetne beszélni \·agy írni. hogy n1ilyen ferences \·o
n:lsai \·~mnak 1\lt·cs kllltt·szetének. de ö több \·erspt tH.'m 
~..:t•ntel Assi;-;! Szl'n~_lvnek. akinr.:-k kti\'t.•tl·q• t'dtal mint 
nL1~a írja: 

T1•st rt; red les: eges: rt/á u: 
(/ farkas riyan rcídJ....ililr. 
lt•csk<.,k. l'irúuok nitiHt'l't'tH<'k 
s .f<ik(•p: 111i11dcn <'11!/ll'r:;:írcknl'k 
r<'Jtl>l.ucs ktdcsát ""'!llded. 
arai!!Jl/) kuksát mculcletl. 

Kttltenh'fl\'L'lhen pJ-.·l··tn• ~:dúlunk ll!.!..V·\11 ut~li:1:--t Szent Ft•
n·tHTt'. :--!It -- ;1nlint m;.ú· fon1(•!Jb is ~-dlitottuk a fpretll't'S 
ll'lkuh.•t :--ok yon;·l:,(tt fede;hetjuk f't•l r<t!.!,YO~CI koltt•."/.L'tl•ben. 
pl. a .. V;t\\om;·h .. l'. \'l'l':"~··bl'n. l!hol l!.!..V 1r: 

A JHII'(!S:tokHuk f!(l!J!!OI! !.·dl s:t•r<'IHÍt' (l r(J/clt-t 
A JHIJH!<Ik u: ol!úrt. cr_ tll1!itÍI!Cll, Cl .-::c'lll't•c/('.-..·r. 

1\lc/(/do/ll{ÍIIIIk Kn.-..;:rus liihair 
A-..<i.si Fcrt'Ht'/11'1.: /{ns:ttcs .-:d1clf. 

lll.tjd :--zinkn fL·n'IH'l':-' leli-\ull'ttll. mmtl'~v Fen•nt· L'.~.\·l·ni:..;t·
g,··t ,·dn;•;ol.J<l l'.~.V:--/.L'l'U ;-;/.a\'.Jkk.tl. l'i;ú·t!IJ;~ a nlagn;~k ,t bnl
dog:--<ú..: l':-' d 1Jo\dogit:1s t1tkút. 

• Koc,is I.ú.<zl<~l''d kuliin cikkben foglalkozunk. 

Egyszerűek legyiink mint az országút, 
hogy mindenkihez elmehessünk, 
júk legyünk mint a levegő 
hogy mnidenkit megölelhessünk, 
édesek legyünk mint a kenyér, 
h0r;y miHclenkit megetethessünk; 
ríclúmak legyünk mint a bor, 
hrJfl!f mindenkit ncegne1·ettessiink. 

A•tkrí Hé Dr1fJrJ !J I\-1u ri.'>ka a magyar, illetve az erdélyi nö
:.;t·n<:rÚ('lfJIJrJI <.JZ c:gyetlen. aki néhány müvészi kivitelű. 
i·rzelmekben gazdag killtemenyt szentel Szent Ferencnek. 
:\lmt harmaJikrenJi. kötelességének is érzi, hogy a szeráfi 
J:endalapitórúl daloljon .. .Szent Ferenc legendás könyvéből'· 
<·. verses kötete elénk tárja Ferenc életet. müködését. taní
t~sát. az igazi boldogság alap\·ető igazságait. Költői képek
IJPn különüsen szép a kötet VIII. verse. Leírja Ferenc lelki 
kLizdelmét, töprengéseit. amint ott áll a tenger partján és 
:-.zemléli a .,romb3döntötr, pusztuló országot'· és úgy érzi. 
hogy az lsten kűldte ide szabaditónak. Elindul tehát a sz' nl-· 
!iildre. A szultán mulat feleségeivel. győzelmi tort ül, mikor 
hirtelen kopognak .. és belép egy alak, sötét, durva mezben". 
A ferences gondolat nyughatatlan tépelődése ott áll megtes
tesülve az érzékies pogúny szultán előtt és levelve magáról 
minden emberi tekinti·I~·t imúclú meghunyászkodást, kérdőre 
\·onja a hatalmas csúszúrt. 

Ki adott h"tal111"t élet , halál felett 
Rr!nde1ke:ni nc>ked:) 
Houu ct sor.-... kiJn.IJ1.'ébe a sorok l.;,ö:é rnéq 
\'ern:'' írel be nct·ed? 

1\Jajd lcil·ja a szultim dühkitöréset. amint felbőszülve e 
mereszségen bakó<'rt kiúlt. E>Zelösnek tartják és nem bánt
jük. Majd a swltún fiút hozzák a terembe - holtan. S ek
kor Ferenc keml·ny szavai g:·:engéd \·igasztalásba csapnak át. 
lútva a vigasztalhatati·m .!desapa szi!aj fajdalmát. Celjat el
l·ri, mPrt a ~zu!t;'1n bt·kd köt. 

.. Szent Ferenc.; nyomában·· Ankáné megérzi. hogy az 
elet >Ohasem lehet olyan \·igasztalan és sötét, hogy azon át 
ue hatolhas.-;on az örilm napsugara. Hiszen ezen a füldön csak 
" nagy próbút kell kiúlianunk es az a hl\·atásunk. hogy győ
zelmünkkel beigazoljuk Isten vL,gtelen jóságát és szeretetCt. 
F<:rences lelkule1 1~'n<'k Jc~3SZE'bb meg!1yilvánulá~a c..z, hogy 
egesz élete legnagyobb eredményének azt tartja, hogy 
n:c .!.!. ... ·r! ette Fr>retH' ,:..;z,n·.ü l';-; ezzel e t:tlált kinccsel mind('n 
n0ht•zségen fcrenl't:S kit,utással és szelíd~ég~el út lendUL me1 t 
L·z ,:..;z ·lrny::~kat nö\'esztett lelkt·nek: 

Csitygedt /eán,< 1od a Te nyomodbcnl 
-eui magasok csúc~ára hágott .. 
S:-'-'rnqmbö/ f(Jtrr) könnu fakad: 
Me9bocsájtom a bántalmakat .. 
tre:'-'111 a: iwc:: boldogságot. 

Rob. J.t•inw~b~r: A\'~ :\laria. 

t:lkiild•· az Jslpn (iabrit•l ang~·alt Galih•a \'arosaba. m~Jym•k 
lH.'\'C Sázárt•l. t•gy sziízhöz, ki t'gy fl•rfiiinak vala l'ljt'~D't'Z\'t•, 

kint•k nt'\'t' .Józst•l'. Dávid házából. és a szüz ne\'t' mt'g :\lá
ria. f.:s bemenvl·n az angyal hozzája, mondá: t'dvözlt'gy, ma~ 
lasztlal telj~s. az l'r \'an t~,·~lt•d. áldolt vagy le az asszon~·ok 

kiizötl. (l.k. l. 26 -28.) 
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Dubay Olga szlntén egy gyönyöríi költeménnyel hódol 
~·erenc előtt. , Assisi Szent Ferenc és a mi Urunk Jézus 
Krisztus", Természeti képekben gazdag vers, amelynek belső 
értekét azonban a természet meglehetösen sikeruh leírása 
nemhogy csökkentené, hanem ellenkezőleg növeli. Ferenc, a 
lángszl\'U Szeráf ostromolja az eget, Ferenc kétségbe van 
esve, a kétely marcangolja sz i vét és a l'süggedcs rá terjesz
tette ólomszárnyait az est bús óráira. r'crenc az úrhoz kiált, 
hiszen .. a vé;zben, a létviharban !élek e'bukik szolgad a 
gyönge ember". Es megszólal az Or, nem a Sinai-hegy eget
Joldet razil mennydörgese közepette, hanem szeliden leha
jul\·a F<'rem·hez. Biztatja Ferencet, szelid, kerö szóval fi
gyelmezteti, hogy ,.nézzen bátran szembe ellenével" és O 
megadja majd JUtalmát. De l•'eren<·nek ez nem elég, nem
csak onmagaert könyörög és aggódik, hanem nagyszerű lelki 
1elvillanasban ott látja hömpölyögni a lét sikjain mind
azokat 

akiknek sorsa kínos és nehéz, 
kiknek hajójan t•ad t•iharok szalZnak 
S kik <irbóctorten a Holnapra t·arnak. 

Nem az öregekert imádkozik, akik földi litjukon többé
kevesbbe mar elértek céljulmt, akiknek lelke már megacé
losodott a pusztaságok ktetiensegeben, vagy a magányosság 
némasagában; azokert sem l<önyöri>g Ferenc, akiknek a lelke 
mar megu;ztult a szem·edcsek luzkohójában cs a tapasz
ta!dtok es megpróbáltatások sötét éjtszakáin feltalálták a 
btztoslenyu estilag ragyogását, mely a celhoz vezető utra 
ar~1~z:.1a \'il:lgussagilt, hancin .. az ifjU zsenge hajtU.sokért" 
rimán;,;odik. !\leg maga sem tudja, mit fog tenni, mihez fog 
!ogni, hogyan fogja teljesiteni a szivcben feltörö vagyainak 
ismeretlc·n kö,·etcleseit, de azt már tudja, hogy a bűnösökert 
kell ki>nyörögnie ... akiknek lelke sötét és sivár". Es a !öl
h'ges Knsztus-arc, amelynek JÜ.ságos n1osolya és szeretete 
napsugark'-·nt ragyog Dubay \'~r.ssurai közUtt, titokzatosan 
m~g;~Jtteti Feren~cel a káprázatos jö,·cndöt. hogy el fog jönni 
uz 1do cs O .. fénylő szárnyakat fog kínálni Ferencnek és 
pUrázu mely sebei<et"' és Ferenc akkor majd megérti teljes 
megdobbcntö nagyszerüscgcben mindazt, umit most még ho
malyosan lat. 

S most jer közel és két kurral karolj át. 
l gy ... hajtsd s:it"cmrc gondteriles f<'jccl ... 

Ferenc tehát mar most is ott pihen a Megfeszített szívén. 
Az ped1g vt•gtelen lecreszkcdesében félrebillenti a jövendő 
l'\'szazaduk bun l.•s \"l.'l·zizata.ro.s kor~zakilnak titokzatos fá
tyolát cs E'gy megrázo lelki icl\·illanúsban megmutatja Fe
l"L'Ilt:nck aLuri-nak a számtalan sukasúgát. akiket öreá fog 
bízni: és 

A ködbelátszó jöt.·cndök felert 
Lúngol11i fog mujd a Tc s:elicmed 
S nunt jénykl:ee az Veccini i>Jbc ' 
Hajút és Hajost majcl bizton rc:et rc•·be. 

Dobay tehát nemcsak Ferenc mélységes szeretetét, a jöven
dőert aggodo gondoskodását cs a Knsztussul ,·aló bensösc
gcs egyuth:rzl>sCt \·eliti elénk, amint a szerctet leírhatat
lan langj'"n·al omlik 1\le.stere szí\'L•rc. hanem be1nutatja egy
ben azt IS, hogy Ferencnek n~m<·sak az a hi\·atása. hogy az 
egen feltum·e 3 homalyba cs a végtelen;cgbe vesszen ra
gyogása., hanem hogy a rC\'be \'ezes:->e a lelkek ezreit. Az 
egesz kö!temi!~yt harmonikus rövidseggel, de a hangulatnak 
megfelelo koltot keppel fejezi be: 

Tán~li. ha~ang rit;.-,;;.,,s zenéje, 
A paras lcgbe zsung!'u-bmogt·a hull 
S az ulkonyégnck 11s:ta, kek öl ebe' 
Egy fehér cs!llug rcs:k<'töu kivuni ... 

1\leleg szeretettel. soksmr a rajongá" határúig menö lel
ke,;cdcssel ir Szent Ferenl'l·ül f'ultles Zoltán. Azt a meg
nyerö, lcbilincselö egyéniseget lútja meg .Fercndx·n. umely 
minden szi\Töl leolvasztja a meg oly kemeny és vastag jeg
Uuri<olatot Cs saját magúról lS ll Z t ú ll i t ja .. Az Assisi sze
gc ny hez" c. ünvallomásilban. <lhol tobbek kozütt azt a gon
dol<ltot fejtegeti. hogy me;szi földre nwnt " !Clek fehér ha
zájiltúl. abul az ártatlanság és szcntség fchL·r Cs piros virU
gal nUnetc l•s tékuzolni kezdte .. glunús ja\'Út", szi\·L·nck ti:-;z
H.t:-:úgUt. s bent a szivben a gügös z~arnok, a szcnvedély ter
pe~zkedet t. é:-; minden Crzl:kével Cs al<.aratüval ennek a tirún
r.u.,ndk 'Zolgált. Termeszetesen a boldog;:\g békc·je is elillant 
lf:lk(:biJl. ~i.it m1nel inkéibU engedt•lmL·:-okedett a zs:.trnui<nak. 
annúi. Jubb~tn vúgyúdutt az ch·c=--zett boldug~úg utún. VL"gre 
Fert!nc ~~L·pe clött felébredt az elaltatott lL·lnusmcret Cs u 
kbnnyck kltJuggy<.mtak szcmén: 

Terád tekintett könnutelen s:cmcm 
S .:fJkogni ke.:dtem, fÚJÚn, C'.'H'TlCI<'scll ... 

,.A hétszt.zados jel'' c. megrázu údújáb:m pedig Szent 
Ferenc íUU l:v túvlatábúl nwg ma i:-i e:.;odúlt&to:-.an ható 
ereJet vúzolj~t. Szent Jo~erenc nem ~n·uit eL llatú~a mllv 
és maradandó. Bilr teste meghalt a termeszet ürü;,; es meg·-
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másilhatatlan törvényei szerlnt és csak a teste pihen lent a 
sziklaslrban 

De Francesco él és ma is dalol 
Mindenkt lángol és öt vallja nyiltan 
Es nem menekül a var<izs alól. 

úgy látja, hogy azok, akik sirjához zarándokolnak, szinte 
meggyőződéssel hirdetik, hogy akik Ferenc szellemében járják 
e siralomvölgy bizony sokszor tövises utjait, azok csak bol
dog emberek lehetnek: 

A lázas élet, larmás földi hajsza 
Csadas oromnal ali meg és figye! 
Szeráfi !angba tükröződik arca, 
S a Naphimnuszt Ferenccel zengi cl. 

A szegénységet Ferenc emelte !el az ut porából és a sze
~énynek kezét a gazdagéba fektette, megmutatva "a királ\•i 
útat" és felfedve előttük az igazi bölcseség és egylittal bo.l
dogság titkát, a szenvedés egetlekényszeritö hatalm:\ban. A 
szegenység lelrhatatlan akkordokban száll az ég !e!C és 
.,tisztelt a kámzsa és a durva öltöny". Az elkallódott lelkek 
visszafordulnak az örök Széphez, ahhoz a forráshoz ahonnan 
kiindultak. :ta mindez Ferenc hatása és ezért szere'ti az em
beriség. 

A századok szeretnek szenvedéllye!, 
A gyönge korda szirtcket fog at; 
Jórgensenek kutatják szerteszéjjel 
Szent lépteidnek titkos nyomdokai. 

Sajó Sándor a természetszeretö Szent Ferencröl énekel. 
Ferenc nemesítette meg a természetet. Voltak sokan már 
előtte is, akik szerelték a természetet, söt túlzott természet
szeretetük a panteizmus mocsaras ingoványaiba vezetett. 
Feren.c nem követte ezeket a mocsarak felett imbolygó Ji
dercfenyeket, hanem a tennésze t be belevitte lelkületének 
kiáradó szépscgét ~s a természet nagyszerűségének igézetes 
lepcsöin lelke lstenhez szárnyalt. Isten lábnvomait fedezte 
!'el a természet csodás célszerűségeben cs ezéi·t leboruló lé
lekkel szemlélte a természet sejtelmes birodalmán át \'O
nuló Krisztus alakját. 

Lelkébe zsong aMindenség nagy árja 

és e~böl a fenséges hangharmóniából tisztán hallja az Ist<·n 
sz'!vat, ak1. mt~~ezeket megteremtette. Magáénak t'rzi a ter
meszete!, ugy JBr benne, mint Isten legszebb templomúban. 
ahol mm~er; tere~tmé?Y a Végtelennek egy-egy parúnyi 
~okcletesseget hordJa lathatatlanul homlokán. ahol rnt·J: az 
dettelen kövek, kristályok is fennhangon dícsérik a Minden
hatónak keze-érintését. Ferenc a "szeretet királya" Sajó Sún
dor ... :tnek Szent Ferencről" c. költeményeben, aki ki"''tel 
szivere vonz mindenkit. Sem elötte, sem uiima nem türtent 
meg az, hogy valaki olyan Izzó szivvel közelcdjek Isten !Pg
kt.~ebb t~;e'!ltmé~yei felé, mint ö, aki .. !:\jó szemével menny
OI szagba latott es htlenek oly ereje volt, hogy 

... lángjatól megszépiilt az élet, 
Nyilöbb a rózsa, zengöbb a mculúr, 
Az emberek között egy nagy csodalélek 
Két fadarabbal muzsikáll'a jár. 

:\lost az <'ll~·szer 

nyul(odj bele a 
.,(ialambdúc" rl
maradásába. Ka
rát•sonyra ketszrr 
ann~·i olvasnivalót 
hoz a J~zuska a 
:\Iaii~· ar llarát If-

Júságának! 

(Folytatj uk.) 



Bustache-Websfeld: ST. FRANZIS
KUS VON ASSISI FlJR UNSERE KIN
DER ERZABLT. 87 l. Verlag Kösel, 
München, 1942. 8 szlnes képpel és ll 
rajzzal. 

Föltünö kis könyv a mai Franciaor
szágbóli Kiállítása a legjobb értelemben 
modem, tartalma lriegiepően eredeti. 

Ezerféleképen álli tották már be Sze nt 
Ferenc eszményi alakját az emberiség 
szellemtörténetébe, azonban ritkán, ta
lán sohasem igy, ennyi szellemességgel, 
szinte tökéletes lélektani meglátással a 
gyermekek szines világába. 

Két kis testvér, Ferike és Klárika, 
rajongó szeretettel csüngnek okos és de
rüslelkü keresztanyjukon nemcsak azért, 
mert kifogyhatatlan leleményességgel 
rakja tele minden jóval retiküljét vala
hányszor a boldog kis gyermekotthonba 
beköszönt, hanem főkép azért, ,.mert 

· mindig olyan szépen mesél az áldott 
Krisz~us ~~éges szolgájáról, Szent Fe
rencrol ... 

Ime: ,.Hozzátok csak ide, gyermekeim, 
a térkél?l!t. Nini, itt van a szép Itália. 
:ts Flórene és Róma között ez a kis 
város: Assisi. Ebben született és élt 
Szent Ferenc". ~s most finom mesefo
nási tehetséggel a gyermekek nagy sze
me elé áll!tja Szentünk derüs gyermek
napjait, vig ifjúságát, és az úrhoz ve
zető útját. Sorba veszi e csodálatos élet 
nevezetesebb fordulópontjait, amelyek
ben a kegyelem ragyogó diadalt aratott. 

lgy különösen élvezetes az a magas
fokú művészi készség, amellyel a gyer
mek érdeklődésének körébe belevonja 
Szent Ferencnek az egész világ megté
ritésére irányuló törekvését. 

Hasonlóképen eredeti, naiv, igaz és 
tökéletesen müvészi a grecciói jászoly
ünnep meseszövése. 

A Napének magasztos tartalmának 
leideálizálása a gyermeklélek ősvilágá
nak egyszerűségéhez; annak a drága 
kincsnek apró pénzzé való bevált.ása 
egyenesen mesteri, amelyhez ?oghatót 
még a nagy ferences világirodalomban 
is hiába keresünk. 

Kár, hogy ezt a könyvet drága ma
gyar nyelvünkön még nélkülözzük. Aki 
németül tud, az rendelje meg; gaz
dagon megajándékozza önmagát és kin
cset ad serdülő gyermekeinek kezébe. 

P. Schrotty Pál, O. F. M. 
dezséri Rach6 Láazl6: A ZSIDÖSAG 

ThFOGLALASA GYONGYOSON. 
Gyöngyös, 1942. 

Gyöngyös kiváló történészéról már 
volt alkalmunk Imi a Magyar Barát 
hasábjain. Most ismét feldolgoz egy 
részt Gyöngyös történelméból. Ez idö 
szerint a legszomorúbbat, azt a fejlődést 
és. küzdelmet, amellyel a Gyöngyösre 
áramló zsidóság befészkelődött ebbe az 
ösi magyar településbe, másrészt azt a 
következetes harcot, amellyel Gyöngyös 
keresztény társadalma vivott a maga 
keresztény jellegének megvédésében. A 
szerzö minden sorát igaz magyar és 
fajszeretet járja át. A könyv elé P. dr. 
Horváth Zsigmond, O. F. M. irt tárgyila
gos előszót. 

Turmezel Ferenc: Tf:F.Kf:PV AZLA
TOK A WTOKTATASBAN. Dudapest, 
1942. Korda R. T. kiadása. 79 lap. Ara 
2.80 P. 

A szerzöt már ismerjük ilyen tárgyú 
munkájából. Az .a célja, hogy a hitokta
tás feladata mennél könnyebb legyen és 
a rajzolás révén annál szemléletesebben 

vonuljon végig a gyermek lelke előtt az 
anyag, s igy biztosabban megmaradjon 
emlékezetében és élménye!ben. Ebben a 
kötetében térképvázlatotat közöl: a 
szent!rás hitoktatási anyagának térkép 
szerint való bemutatása. Ma, amikor a 
világesemények gyors iramlásában 
csaknem az egész világ térképével meg
ismerkedünk részletesen, egyenest han
golva van korunk gyermeke arra, hogy 
térképen ismerje meg az ószövetségi ese
mények szinhelyét is. Nagyon köszön
jük a szenőnek ezt az izléses és hasz
nos könyvet, s örömmel ajánljuk hit
oktatóinknak. 

MARIABESNYOI ZARANDOKNAP
TAR. SzerkesZtette: P. Blcilzy Vilmos. 
1942. a márlabesnyői kapucinus rend
ház kiadása. 

Talán meglepődik valaki azon, hogy 
naptárt ismertetünk. De a máriabesnyői 
naptár igazán megérdemli, hogy meg
emlékezünk róla. A máriabesnyői Szüz
anya tiszteletének a jegyében született 
meg s ezért apostolkodik a sajtó egyik 
legnépiesebb formájában, a naptárban. 
De ép ezzel éri el, hogy el is jut a ma
gyar fajta százezer családjába. S amint 
téli estéken előveszi áldott· népünk a 
Besnyői Kalendáriumot, lelke előtt fel
elevenedik a nyári zarándoklat minden 
élménye, a sok ima, ének, a szép szent
b!!szédek, körmenetek, szentmisék, a sok 
nép ... Mind oly mozzanatok, amelyek
nek lelket nemesítő hatását csak úgy 
issza a szomjas szív. Felvonul benne az 
ösi kegyhely, a megújított templom új 
képei, díszletei, s visszhangzik minden 
oldalán a besnyői Szentszüz harangja: 
Ave, ave, Maria •.. ! De nemcsak az 
áhitat, hanem valami lendületes és izzó 
hazaszeretet árja sodorja magával az ol
vasát. Hatalmas misszió ez akkor, arni
kor magyarságunkat ezer veszély fe
nyegeti, és annyi áruló kótyavetyéli. 
Máriabesnyő igy lesz a magyar gondo
lat és a hazaszeretet örtornya: katoli
kusnak lenni annyi is, mint nagy ma
gyarnak lenni. A székely sors kemény 
keresztjének szelleme tanitotta meg a 
kegyhely kapucinus házfőnökét, P. Bö
gözy Vilmost ennek a magyar misszió
nak fontosságá'ra. Szeretettel ajánijuk 
rninden olvasónknak a besnyői Szüz
anya naptárát! 

Kosz&olányl István: IGY SZÖLOTT 
AZ ()R. 1-11. kötet. Budapest, 1942. 
Korda R. T. kiadása, 264, 298 lap. Ara 
10.- P. 
Nagyszerű vállalkozás ez a munka.· 

Bevezetés akar lenni a szentirás olva
sásához, de egyuttal meg is ismertet 
magával a szent szöveggel is és a fon
tosabb fejezetekkel is. Amennyire csak 
·lehet az eredeti szöveget nyujtja, a köz
ben előforduló fogalmakat megmagya
rázza, a szentírás felos:-tását követi, 
nemcsak az eseményeket mondja el, ha
nem az oktató részekre is nagy súlyt 
helyez. Mind a két kötet végén münyo
mó papiron közli a fontosabb régészeti 
emlékek képeit. Egyszóval a lehető tel
jességre törekszik. A biblia tartalmi 
mozzanataira helyezi a súlyt, nem az 
elméleti kérdésekre. Hitoktatóknak és 
hittanároknak szánta elsősorban, de ép
úgy bevezeti a szentirás világába a hi
vót és a tanulót is. Régóta sürgetjük, 
hogy mennél többet olvassuk a szent
írást. Nem lehet gazdag lelki kultúra a 
szentirás mélyebb ismerete nélkül. Na
gyon ajánljuk hozzá Kosztolányi mun
káját útmutatóul. 

P. Fehér Mátyás O. P.: A Hf:TSZA
ZADOS VASVARI SZENT DOMON
KOSRENDI KOLOSTOR TORTf:NETE. 
1941-1941. Bp. Stephaneum-nyomda, 
1942. 

Sokan úgy gondolják, hogy a törté-

netirá.s olyan tAg mezó, amelyen köny
nyü babért aratni. Ez az oka annak, 
hogy manapság sokan rálépnek erre a 
mezőre, holott semmi előképzettséggel 
nem rendelkeznek és a természeti adott
ságuk sem olyan, hogy az eleve predea
tinálná őket a történelem eseményetDek 
a csokorba való összegyűjtésére. Ily for
mán nem csodálkozhatunk azon, hogy 
egyre-másra napvilágot látnak olyan 
munkák, amelyek nem válnak dicsősé
gére a magyar történet!rásnak. P. Fehér 
Mátyás domonkosrendi atyának a mun
kája nem ebből a sorozatbÓl való. O 
igazi történész, aki éles tekintettel bele 
tudott pillantani a multba és mesteri 
hozzáértéssel elénk tudta tárni a vasvái-f 
kolostor viharokkal telt századait. Biz
tos kézzel nyult az óriási adathoz, 
amely rendelkezésére állott és rendet 
tudott teremteni a levéltárak elsárgult 
levelei között. Munkájában a vasvári 
kolostor története elevenedik meg és 
olyannak ismerjük meg azt, amilyen 
volt, arnilyennek az elavult papirosok 
mondják. Kívánjuk, hogy továbbra is 
ezen az úton haladjon és soha ne té
vessze 5zem elől a történetírás célját: 
az igazság keresését. Ha ezen az úton 
halad, akkor a magyar egyháztörténet
irás sokat fog nyerni személyében. 

P. dr. Zental Mareellin, O. F.M. 

SZERKESZTOI ÜZENETEK 
Szent Ferenc hív c. imafüzetünk 

újból megjelent. A második bővített kl
adás ára 10 fillér. Vegyük meg rnind
annyian és ajándékozzuk ismerőseink
nek! 

A FáJdalmas Szizanyához rnindenfelé 
végzik a szentkllencedet. Kérjük Olva
sóinkat, küldjenek kis beszámolót, hol, 
hogyan kapcsolódtak bele ebbe a nagy, 
közös ájtatosságba. Hol végezték, láto
gatták-e sokan, hogyan fogadták a hi
vek az ájtatosságot, stb., stb. 

Akik a Fájdalmas Szt1zanya kegyoltá
ránál szentmisét óhajtanak mondatni, 
azok a kegyhely csekkjén küldjék a: rni
sedíjat: Fájdalmas Szüzanya kegyhelye, 
GyÖngyös. 31.388. A kegyoltárra szánt 
adományokat is ezen a esekken kérjük. 
Az ide-oda való utalgatás csak a !Wlt
séget növeli. Csendes szentmise 3.-, 
énekes nagymise 6.- P. 

Sajólád. U. M., K. V., Adorjár, G. B., 
Szelény. A szentmlséket elvégeztük. 

Tilbbeknek. ·Címváltozásnál a régi ci
met is közöljük! 

K. F.-né, Dunaföldvár, B.· S.-né, Dej
tár, K. E., Vizkelet, B. F., Jászberény, 
P. J.-né, Dacsókeszi, özv. T. J.-né, Tá
piógyörgye, özv. V. F.-né, Szekszárd. 
Kultuszfüzeteink terjesztését hálásan 
köszönjük. 

ADOMANYOK A GYONGYOSI FA.J
DALMAS SZlJZANYA ().J KEGYOL
TARA .JAVAKA. Szent Fereno m. 
Rendje, Makó 40.- P, Szent Ferenc W. 
Rendje, Veszprém 34.60, Cs. V.-né, Pécs 
10.-, Z. A., Nylrlövö 10.-, Nqyl6czi 
hivek 23.-, Szent Ferenc Dl. Rendje, 
Balassagyarmat 21.-, Lévárti hivek 
50.-, Tereskel hivek 15.20, özv. C. Bélá
né, GyilniYÖS 20.-, özv. B. Sándorné, 
GyöniYÖS 20.-, Szent Ferenc W. Rend
je, Kápolna 5.-, Mlhálygerp hivek 
JS.-, Szent Ferenc m. Rendje, Cser
bá&surány 10.- P. A gyöniYilsl FáJ
dalmas Szúzanya jutalmana meg· mlnd• 
uokat, kik új szentélyét és áj keiYol
tárát épiteni secítlk. 

20811942. M. E. engedHlyei. 
Kapioztnio·Nyomda, V6c. 

M6vezetll: Farkooe Kéroly 
Printed io Hungary. 
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8ZBNT I'BBBNC ATYANK SZBLLDdT SUGAROZZA 
a tere- Irodai- mbulea termae. Ssép lelki oi'VUIII6-
~ok. méiJ' tan111mi11Yokl 
Majsai-Dám: A..tal l!lseat Fereae vlláp' (IlL) rendjének 

VEZIRKONYVB. Hatodik bővitett Jeladás. Aza fiizve 
1.40 P, vászonkötésben 2.50 P. 

Dr. Dám Ince, o. F. M.: Fenncea MlllaUié. Függelék a 
Szunyogh-féle Millllzáléboz. Ara vászonkötésben 2.50 P. 

GemelU-Takács: Fn""'eJr4al,...., Aza 3.80 P. 
Zadravecz István, O. F. M.: Alverna. Aza 1.40 P. 
Pálffy Erzsébet: Sseat FereH aenWyél. Ara 1.40 P. 
Magyar István: MaQar képek _&.efa& Fereae AtyinkriL Aza 

1.20 P. 
Dezső István: P. FlorenUni Teodóz élete és a kereaiN DIS

rirek Unalata. Ara 1.50 P. 
P. Majsal Mór, O. F. M.: Jllsta&jaok a szebb vilia'ba. Ara 

1.30 P. 
P. Meyer-Unyi: Ferenc teetrir (Szent Ferenc élete és m\lve). 

Ara 1.60 P. 
Bello Márla Lénárt, a Ferencrend egyetemes főnöke: Izent 

Ferenc Bal'llllld)k Rendje. Aza -.30 P. 
Pálffy Erzsébet: &seat Pullil élete (Elfogyott). 
Pálffy Erzsébet: Ssea& IDúa élete (Elfogyott). 
Pálffy Erzsébet: s-t IDúa élete. (Elfogyott). 
P. Ungb.véry .Arital: A ~ euW. U~ (4.- P.) 
P. Oslay Oswald: Ssaltln &elltrir élete (3.- P.) · 
A templom felaen&eléséllek szeriariúa. (1.- P.) 
P. Molnár Arkangyal: Szell& Antal JeUellll'lljsa. (3.60 P.) 
P. Takács Ince: Saent Fereae Rendje. (3.60 P.) 
Frater Lénárt: Bnnyadl mapar származúa oklevelekben. 

(3.-P.) 
Dr. Monostory Elekné: As én Jdm. (2.50 P.) 
Lantos-Koss Antal: Ml lnuok. (4.50 P.) 
P. Trefán Leonárd: Pereaees isvény. (1.50 P.) 

GYONGYOSI FERENCES KONYVEKBOL: 
Dr. László Akos O. F. M.: A Ferences IskÓta természetbölcse

leti problémái. (4.- P.) 
König Kelemen O. F. M.: A keresztény egyházak egyséce 

(4.- P.). 

Dr. Németh Lúclusz O. F. M.: A ferences rendszabály &ökéle
teuéa'e (2.80 P.) 

A LELKI 2LET FERENCES MESTEREIBOL: 
Szent Bonaventúra: A lélek útjai Istenhez. Bonaventúra

kompendium (2.- P.) 
Meyer Vendel o. F. M.: Szent Bonaventúra lelldDakorlatoa 

vádatal (1.- P.) 
Szent Bonaventúra: A &ökélekolaéc kis tOkre (1.20 P.) 
Milánól Jakab: A lelki élet lskoü,ja (Zsarátnok) (1.80 P.) 
Szedő Dénes: PhUomena. Ferences himnuazok (2.- P.) 
Szent Bonaventúra: Beszélgetek a lelkemmel (2.- P.) 

A TERCIARIUSKOZPONT ROPIRATAIBOL: 
Jaglcza Juvenál: Jézus neve és a ferencezek (-.10 P.) 
Pusztay Gábor: A ferencesek aooWls alkotásal (-.10 P.) 
J:nlekel a Ferencrend? (-.40 P.) 
Saent Fe,eac hiv (II. bővitett kiadás -.10 P.) 
AltatánOli feloldOIIÚ (lmaszöveg magyarul) (-.04 P.) 
Szent Antal mlaziós naptár (-.80 P.) . 

KULTUSZFVZETEINKBOL: 
(Litánia, kilenced, alkalnú imák és énekek stb. stb.) 

Jézus Szive tisztelete. 
Fájdabnu Sziizanya tisztelete 
Sállút keres a Szent Csalácl 
Lurdl áJtato.aia' 
Páduai Szent AntAl tisztelete 
.A-rszl Szent Ferenc tisztelete 
Árpádházi Szent Mar•It tisztelete 
Kis Szent Teréz tlaztelete 
Árpádházi Saent Erzsébet kDeneed 

Bolti ára 24 fillér, nálunk rendelve 20 fillér. Kérjük olva
sóinkat, lehetőleg csoportosan rendeljék. 

Karácllcmyl Udvilzllllapok: Ferences tári)'Ú lev. lapok (-.10 
P-től.) 

Ha valamelyik könyvet óhajtod, irj egy levelezőlapon. a 
következő eimre: Magyar Barát, Gyöngyös, Postafiók 103. 
Figyelem! Előre ne kftleljünk pénzt, hanem a kOldeményhez 

meUQelt caekklapon u&6lag adJuk fel. 

FELVÉTEL & FERENC:RENDBE! 

lrógép! 

Számológép ! 

Szorzó és 

összeadógép ! 

Kölcsönzés, vétel, csere, eladás. 

!(agy raktár új és ujjáépitett gépekből 

Vajda Zolt4a .1"6zsef 
ripél. 

Klspest, Klapka•u. 3;a. 
Telefon: 142-103. 

JCaplaztrán-Nyomc:la, Vác. 

zetOnk. Rhldaél'ében ls klteteket p6&oL 
Hinden m. rendlnek, ference.eket tla
&elllnek, baritnak kén816 IfJúnak fill
tétlen mea kell azereznle. Kétnini 
IQ'OIIIÚ, 28 MArton LaJoa dfazit.'lraja 
ellenére la ára csak neuven (M) fillér. 

LELKI SZOVETSIGJ:T 

kötünk kedves előfizetőtestvéreinkkel Imádkozni aka
runk értük, hogy tanitásunk fogjon a lelkünkön. Imád
kozni akarunk lelki és testi javukért. Testvériségbe 
akarjuk fonni olvasótáborunkat: egymásért imádkozó 
és áldozó lelki közösségbe! Ennek a testvériségnek el
mélyitése céljából minden hónapban egy azentmlaét 
mondatunk előflzet6tnkért és hozzátartozólkért. Az. Or 
Jézus áldozatAnak a végtelen kegyeLonéből egyformán 
részesedünk mlndannylan. Hisszük, hogy ez a lelki 
szövetség szoroáabbra fűzi kapcsolatunkat s mérhetet-

len vigasztalásban részesit édes mlndannytunkat! 

t 
HALOTTAINK: 

P. Turcsányi Sebestyén, O. F. M., Budapest 
Badin Lázár, O. F. M., 

a Don melleltl harcokban 
T<'nyl János főhadnagy, Zombor 

Szentgyörgyvárl Károlyné, Siklós 

N1qodjanak békében! 

Aaokért u elh6n:r& el6flael6lnliért, akiknek elklll&hé
aérlll ér&ea010nk, ep-eu azentmlsét monda&unlr. Bun
lriYIII mlnden b6napban eu aen&mlaét monda&unk 
a-ee elb6n:rt elllft~~etölnkér& és elllflaetölnk elbán:r& 

hoaátartoz61ér&l 

FelelO. mQvezetö: FarU. Káro~. 
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