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lékül az ~aszentegyhflztól" ezt a 
kis, de tartalmas könyvet. 

Három részre oszlik: csallld, az es
ketk szertartása, az új otlhon, ami
oez még kis okmánytár járul a cs·~
\lid adatainak bejegyzésére. 

P. Burka Kelemen, O. F. M.: KA· 
TOLIKUS SZERTARTASKONYV, 
Esztergom, 1943. 364. lap. 

A ferences templomok éjtatos kö
zönsége már régóta áhítozott Ilyen 
lelki kézikönyv után. Szerzö jól is
merte a hiveknek ezt a meiel(lelkll 
kivár.ságál. Jól is figyelte meg a fe
rPnces rendi templomok lélektanát, 
amely látogatóinak vallásos életét 
mindig melegebbé, és az Or elött 
eltöltött elmélyülés óráit mindig tll-
1atosabbá kivánja alakítani. Ehhez 
elsősClrban szükséges a liturgia szent 
cselekményeinek teljes megértése és 
átélése. Ebben kiván segitségünkre 
lenni a kiváló szer.~:ö, mikor a sok
szor látott szent cselekmények latin 
szövegét édes anyanyelvünkre ü:teti 
át, kitünő készséggel, finom nyelvér
zékkel semmit sem hag) ván el a meg
szenieit latin szavak sokszor rejtett 
gazd.'lg szépségeiJ:il. Köszönjük szer
l.Önek ezt a nemes gesztusát, amellyel 
ezt " könyvet megírta és rend~.ke
zf.sünkre bocsájtja. A hivek különj
;en hálásak lesznek a sajátos feren
ces vonatkozású szertart.isok magyar 
nyelvre va:ó át'ételéért, mint a Li· 
.i·Jillszentelés Szent Antal napján; 
Szenl Ferenc halálának emlékezete, 
jelöltek beöltözése és fogadalomtéte
le, a vizitátor fogadtatása stb.-ér~ 

Melegen ajánljuk ezt a has>.nOI 
könyvet minden hivönek, de elsősor
ban és különösen a terciáriusoknak. 

P. Styl, O. F. M. 

A CSALAD KONYVE. Kiadja az 
AkC"ió Katolika. Bpest., 1943. Szent 
Ist ván-Társulat, 52. lap. 

A háború okozta mostoha ga'l!lia• 
.aági viszony oka ar.nak, hogy ez a 
már régen esedékes, égetően •zük
~éges könyv, csak most jelen• me)l a 
kiinyvpiacon. De igy is megki\szi>n
juk hálás lélekkel a mérvadó te
n;;ezöknek, hogy e könyv megJele
n'!sével lehetövé tette, hogy e t?.ren 
It utólértük a na~y külfö,d katoH· 
ku~ testvéreit, akik már régen ott az 
!>ltiunál, az esketés szertartba utan 
fllildJák az új ker. házaspárnak .. em-

114. elolfiG.stad, 

Az elsö szól röv1d összefoglalasban 
mindarról, amit a ':'egyespár a köte
·ezö ]egyesoktatásbar. lelkipászto!'a
nak ajkáról hallott a házasságr-ll 

A második részben az esketési 
szertartás szent szövegét kapjuk jó, 
hu fordításban. 

A harmadik rész szól az új otthon
rO! Meleg lélekkel, lelkipasztor: ta
pintrttal, sima, nyuJCodt stílusban he
;.z.t'l a szerzö a csalAd belső életeröl, 
u egymás megszenteléséröl. a csa
.ád ünnepeiről, a szülöi áldásról és 
1rró1. amit nem szabad sohasem ki
f~iej!eni, hogy a h~ozasság ai'lpja a 
Hazanak. a Nemzetnek, dc a hözas
;ágon, mint pll!éren, pihen az Egy
ha?., az Egyházközsi-g ls! Tehát: Csa
l:ídért, Hazáért, Egyházért! 
• Plébániák, egyházközségek, egye

sületek, harmadikrendi községek ren
delJék meg tömegesen ezt a n.f!!ká-
1C.1hetetlen könyvecsliét! 

P. Sc:broUy, O. F. M. 

I'!''ANGf:LIUM SZENT LU'K.,\("8 
~ZEKINT. Kiadja az Akció Katollka. 
Bpest., 1943. Szent lstván-T!Irsulat, 
10. !ap. 

Az Akció Katolika él, mozog, 
megérti az Idők jeiét. Ezt egyebele 
közt az e:öttünk fekvő kis evan!!é
lium is bizonyítja. Mikor fiaink had
!lavonultak, többen kivánták m'lguk
~al vinni az f::et könyvét, mintsem 
ut &ondolni mertük. Honnan ve
gyür.k kenyeret ennyi ember részé· 
re, mondottuk az apostolokl<al. 1\ 
condolatból tett szüktett. A Szent 
István-Társulat vllllalkozott az Akció 
Kato!ika elgondolásának kere~ztülvi
lelére. f:s jól választott, amikor Szent 
Lukács Evangéliumát nyomatta kl 
;ok s1.ázezer példányban! Ez t'llin a 
uinoptíkus három Evangéliumának 
legemberibbje, ezt fogják meo(értenl 
iZ idegen földön kuzdö, lemondó, 
~hezö, szenvedó, reménykedő fiaink 
legjobban, mert anól beszél nekünk 
legbcmsöségesebben, Aki értünk rm
berr!! lett, köztünk járt-d:e!~. tanitntt, 
IYÓ!!)•Itott, szenvedett, állandóan, 
mindenütt jót tett. 

A könyvecske kiállitása tetsze
tős; a papiros azonban szinte túlsá-

Josan emlékeztet mmket arra. llogy 
•. kenyerünk is nagyon ros~zl Itt t~

nulhatnllnk még protesténs testve
reinktöl, akik, dicséretükre mondom. 
s11hasem felejtik, hogy a Szentlrb a 
háborúban is Szentírás, amelyne~ ki
nyomatására a legszebb papiros toem 
luxuscikk. 

P. UdvarelJ Gylirs:r, O. F. M. 

Schona-Borbély: A RONGYSZE
DOK PLf:BANOSA. Korda kiadása. 
Bp., 11143. - 127. l. 

Az 1931-ben elhunyt szentéletú 
Lamy atya életrajza. Küzdel!fles, cso
da:atos élet. Rengeteg nehezség le
küzdése árán tud csak pappá lennl 
De a sok küzdelem úgy megedzette 
lelkét, hogy igazi apostol tudott len: 
'li a munkások, rongyszedök, utc11 
gyerekek között. Szerzetestársulatol 
·s a:apitott, amelyben csalódnia kel
lett De le;ke egy pillanatig sem rop
pant meg. Minden erejét a szent
miseá:dozatból meritette, ahol áttüze
sítette lelkét a szenvedö Krisztus. 
uinte naponkinti szemléleiének meg
rázó élménye. Forró, rózsafüzéres 
;zeretete biztos oltalomra talált a 
Boldogságos Szüzanya palástja alatt. 

Nagyon érdemes elolvasni ezt a 
könyvet. Kiérezzük belöle az apostoli 
szeretetnek, mindenekelött azonban 
az életszentségnek hatalmát, amely
né! nagyobb erték nincs e.~:en a földi 
világon. ---P.Splrldlon: KtlLDETf:SBEN KRISZ-
TUSf:RT. - Kiadja: a Kinnelita 
Rendház, Bp., 1943. - 64 o. 

Véres napjainkban eröt, vigaszta-· 
lást jelent Boldog Dénes élete és vér
tanúsága. 
Kitünő tengerésztiszt. Még szerze

tes-lcorában is hajóra küldi az enge
delmesség. f:s ez a durvacsuhás kár
me:ita legyözi a garázda holland not
lát. Otthon a kolostorban alázatosan 
fo:yosót söpör, betegeket ápol a vég
sökig menö odaadással. 

Amikor pedig Aachen mohamedán 
királya hatvanadmagával halálra íté
li, h$lralévö idejét társai bátoritilsá
ra áldozza. O utolsónak hajtja fejét 
a pallos alá . . . Dénes atya mellett 
ltt találjuk hűséges, alázatos kisérő
társát, Redernplus testvért, aki elsö
nek nyitja meg a vértanúk sorflt. 

Nemes é!etük felett, mint valami 
'(~dves, láthatatlan hatalom őrködik 
:izüz Mária édesanyai jósága ... 

küldd·l4fHI~wm~~~ a. JlzaflJ~ B~ l 
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FERENCES NÉPIESSÉG. 
P. KISS SZALÉZ. O. F. M. 

Mindeakitöl ismert igazság, hogy a ferencrendiek a 
nép papjai, magyar hazánkban barátai. Templomaik 
Jeginkább az egyszerű emberek nagy, lelki találkozó
helyei. Zaklatott lelkük, elnyűtt testük sokszor megpi
hen a meghitt, áhítatra ibletö szentélyekben. Szívesen 
fedik fel lelküket az atyák előtt, szeDtgyónásaik a lélek, 
a család, a környezet megannyi gondját, baját kivánja 
megoldani. A lélek megiisztulása mellett lelkiatyáiktól 
remélik a rendezettebb családi, rokoni életet. Isten után 
a míndenük ezek a templomok és azok mlndenkor kész
séges, türelmes, melegszivű papjai. 

Mlndezek nem kívánnak igazolást, természetesen 
Igazak, a kételkedést il csak a tudatlanság vagy a 
rosszakarat érteti meg a tényekkel szemben. Ha azon
ban Igazak il ezek a lelki és kegyelmi történések, ba 
mindennaplak is azok, mégis izgatnak bennünket. Sze
retnök tudni: b o n n é t f a k a d n a k, m i b ö 1 t á p l á 1-
koznak, mlért nem apadnak ki? ... 

A ferencességnek népünkre bat6 eleven ereje bá-
rom mélységböl fakad: 

1. Az énekes, békés lelkületbóL 
2. Az evangéliumi életböl. 
3. A szent keresztnek és a szenvedésnek nagy tisz· 

teleté böJ. 
Szent P erenc liJúságából, világi maitJából d a l os, 

é n e k e s e g y é n is é g é t őrlzte meg a legérintetle
nebbül. Mindent megújított önmagában, ezt azonbsn 
csak fejlesztenie kellett és még nagyobb érzelmeket 
biztosítania dalos természetének. Nagyszerűen sikerült 
ez nála, aminek nemcsak a Napbimnusz ékes bizony
sága, hanem mlnden szava, ránkmaradt minden mon
data, gondolata. Benne minden énekelt és dalra Ihletett. 
Maga volt a testet öltött harmónia, telve érzelemmel, 
könnyre-dalra mlndíg éretten. 

Akik a néppel közvetlenül érintkeztek, ismerik és 
vallják, hogy Ilyen a romlatlan nép-lt'lek ls, - maga 
a nép. Az lsten-adta s embertől eléggé nem értékelt 
nép. Nem ész emberek ök egyénenként, hanem a nemes 
szlv gyermekei. Inkább gyermekek galambösz feJJel is, 
mlnt a városi emberek legköltöibb egyéniségei. E.z az 
erejük. Sirni tudnak és nevetni. Egészségesen. Kacagva 
dalba kapnak és költökké lt'sznek, majdmec sirnak és 
elégiát írnak a levegőbe, egymásnak lelkébe. - Lebet
ne elemezni ezt tovább is, de felesleges. A nép ilyen. 
S a ferences pap atyai öröksége a legtermészetesebb 
klegészitöje, nemesitője ennek a lelkületnek. Igy talál
kozik a nép a maga ferences lelklvezetöjével. Ez a fe
rencessé~r és néplesség első találkozása. 

A Szeráfl Atya kecelmi élete a legteljesebben a z 
E v a n g é ll u m b ó l t á p l á l k o z o tt. Onnét eredt, 
oU nyert lendületet, abból fejlődött lépésről-lépésre, 
mlndent balálosan komolyan veve és élethűen követve. 
Talán senkinek sem sikerült az evangéliumi életelveket 
annyira megelni, s olyan természetesen, mint Szent Fe
rencnek. Fiai csak az ö nyomába lephettek és lepdel
nek il azon az úton tovább, mlndig előre, Krisztusho.z 
közeledve, másokat feleje, hozzá vezetve. Jól tudja ezt 
a nép, a hitből és evangeliumból elő emberek, s men
nek lelkiatyáik után. lia megis érdekel bennünket a 
melyebb találkozásnak magyarázata, nagy általános
ságban ezekre hivhatjuk fel a figyelmet. A ferencesseg: 
ö B z i n t e i g é n y t e l e n s é g, e g y s z e r ü, c s o d á l
ko z ó bit, természetesen erős bizalom, 
bensőségesen Igaz szeretet, az úr Jézus
nak hüséges követése. 

A nép gyermekelnek a vallás, a keresztény élet 
szent kötelesseg, müvelt embereket sokszor megszégye
nítö valóság. Ok a vallással nem játszadoznak, az nekik 
nem szeszely csupán, nem is a felelem gyümölcse, ha
nem egeszseges lelkük lsten, Krisztus után való vágya
kozása. EgyeDiségükben egyszerűek s nem rangosak, 
szeretik, ha a vallást is így kapják, nekik igy adják. 
Tisztán és mélyen látók, csodálkozók, de nem ámuldo
zók, ezért a hitük il nyilt, magával a titokkal s nem 
annak mikéntjével foglalkozó. A termeszet megedzi 
öket, a bsj kiaerl, ezért erősebbek, lelkileg edzettebbek, 
bizalmuk így erötállóbb, tudnak lsten előtt keményen 
állni, térdelni és bizton várni. Hálásak, piros szivüek. 
Bcnek a nemességtöl, ha találkoztak az emberi vagy 
az égi jósággal. Kitartóak és büségesen követik, akit 
megszeretnek. lgy járnak a megismert krisztusi úton is. 
lme, a ferencesség és népiesseg második ismertetője. 

A harmadik természetesen következik a két elsö
böl. Magyarázato& nem ls igényel. Aki dalolni tud és 
büsécesen követni, mert szeret, az t u d s í r n 1 é s 
ö s z i n t én s z e n v e d n i is azzal, akit szeret. Igy tett 
Szent Ferenc és igy cselekszik a lelkében romlatlan 
nép. Ezért élmény számára a szent kereszt, a kereszt
út, a szentmise, az Oltáriszentség. S mindezt magának 
valóan kapja a ferencesektől, ezért érzi öket a maga 
sajátos papjainak. S joggal. Gondviselésszerüen. Akik 
ma népiesséerői írnak és beszélnek, nebezen ismerik 
ezeket a mélységeket, de nem il fontos. Fontos azon
ban, hocy a népben és a ferencesekben a források el 
ne tömödjenek. Kell forrásaik tiszta vize ma jobban, 
mlnt valaha. 

33 
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Térjetek ho::::ám teljes szíve
tekböl. (A hamvazószerdai szent
mise leckeimájából.) - lgy szál 
az emberekhez Isten. 

A7 Pmber hallja szavát, s meg
indul Felé. - Talán egy misszió 
alkalmával, vagy szentmisén, vagy 
pn'dikáciút hallgatva tér Istené
hl'Z. l\Iegfogódik a szi\·e, s attól 
kl'zdve érzi, hogy Istenhez tarto
zik. 

Egy asszony búcsújáráskor in
dult el Isten felé. Ránézett a 
~zentk)iti Máriára. könnye kicsor
dul!. Erezte: Istenhez kell térnie. 
Bünös multját lerázta a gyóntató
~ZL'kben. és elindult az Istent ked
\·elök nyomán. Aztán .... egy hét, 
... ket het .... nyel H. - mint ré
gen. - újra hazugságra fordult. 
szive rágalommérget kevert. Mocs
kos sz~jjal egymásra zúdított két 
boldog. b(•kés teremtést. 

Egy másik asszony Jézus Szíve 
kepe elült érzékcn~·ült el. Hallot
ta a Szent Sziv nagy ígéretét: nem 
hal meg szentségek nélkül, aki 
9 egymás után követő első pénte
ken meggyón és megáldozik. Az
óta szargalmasan végzi a nagy ki
lencedet. :\Iinden első pénteken ott 
áll a gyóntatószéknéL Közben egy 
i-}ónap alatt sok felé megfordul, 
- mosásból él, - s hol ez, hol az 
ragad a kezéhez. Következő első 
p&nteken meggyónja, s aztán kez
di a dolgvt elölőrőL 

Egy il'rciáriust Szent Ferenc 
szegénys('ge vonzott a komoly 
életre. Akkor első felbuzdulásá
ban hűséget ígért a Szegi'nysi•g 
ernőjének. de még ma sem vágtd 
el véglegesen a földhöz (hibáihoz, 
egyéni akaratához) görcsölt szá
lakat. Fogadalmakor megértette, 
hogy szerzetes let t, egészen lsten
hez tartozik. mindig ked\·ében kell 
járnia, - s még ma is úgy él, mint 
egy hidegszívű világi ember. 

Az istL·nszolgálat sokkal komo
lyabb dolog, hogysem egyszeri 
felbuzdulássaL n.:·hanapi ájtat<J-;
sággal elintézhetnök. Az istenszol
g:tla• következetes. hűséges ra
gaszkodás az Atya akaratához; 
=-~·d-.~. ki a: ckes:an·úra tette ke
:h, riss:a 11e tekmtsen. :vlás szó
nl: aki Ist v n fl'ii· vándorol meg 
ne álljcn. vissza ne forduljon. Az 
istenszolgálat: Istl·nhL·z-t(•rés, -
lL·ljl'S SZi\·bül. 

- Érthl"letlen. - egy kis ele
mista mondja. - az embl·rek tud
ják a X. parancsot. (az iskolában 
mi·g a ll'grosszabb tanuló is kívül-
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Térjetek hozzám! 
Dr. Monostory Elekné. 

ről fújja,) - és még sem tartják 
meg. 

Valóban érthetetlen az ember 
következetlensége. Elindul Isten 
felé, de közben vissza-visszatér. 

Min~ha időnkint megbánná, hogy 
egyszer már közelebb kerü!t Is
tenhez. 

Jézus, - mint ember, - Mána 
öléből indult el kis gyermekké!lt, 
s holtan is Mária ölére tért vissz<>. 

Mint lsten, - az Atya kebléről 
jött hozzánk, s az Atya keblt're 
borult hazatérőben. 

Az ember lsten meleg tenyere
ből került ki. s oda kellene visz
szatérnie. Egyenes útja: Istent31 
Istenig vezet. 

Térjetek hozzám teljes szít·etek
höl! 

Az ember felfigyel Isten szavá
ra. de csak fél szívvel felel rá. 

Szerencsére, szentek is hall]"k 
a mL·nnyei Atya hívogatását. 

Valamikor Bernardone Ferenc 
hJ\'ag akart lenni. Elindult a vi~é:d 
die5ősi•g felé. de Isten fél ú •on 
\"isszahivta. 

-· :\lenj haza Assziszibe. s majd 
mci-!:udod. mit kell tenned. 

fkrnardonp Fen·nc teljesít~·! 'c 
dZ istl•ni parancsot. Egyszeri hi
vá:·r a Istenhez tért, - teljes :;;;i1·
t·el. 

Isten aztán különös dolgokat ki
\'Úl•t töle. 

Keresd. mit l'ddig útúlt[tl s 
\'!'~cl meg, mit l•ddig szerettél. 

Mít útált eddig Bernardone Fl'
rer.c? 

A bélpoklosokat. Undorodott !á
tásuktól is. - Isten intése után 
megl·sókolt hát egy ép útjába ke
rülő fekélyes poklost. 

Igazi, mély megtérés volt ez. 
Isten viszonzásul édességgel öntöt
te el a szívét. 

A megízlelt, megszeretett lelki 
öröm hívogatta tovább egésze1: 
szegény életre. Koldulni kezdett. 
Ugyanabban a városban, ahol az
előtt az ifjúság kis király:l v d:. 
Kéregető útján barátaihoz i.> bl't.;
vedt. Lakománál ültek ép. Vala
mikor ő is velük nmlatott ilyen
kor. Most koldusként állt ~ndag 
asztaluk előtt. A szégyenkez•;!.> ar
cába kergette a vért. Ki .1knrt 
fordulni az ajtón. Még se· c~y
szer véglegesen Is~enhez tl'>rt, le
gyen hát Isten szegénykéje bará
tai előtt is. - Ott maradt az ajtó 
küszöbén, - kéregetve. 

lgy lett belőle Assziszi Szent 
Fe rene. 

tgy felel egy szent lsten hívó 
szavára. 

ALDOZAT 

Umm, ma én les:ek a: áldozat, 

te fehérített bú:akenyered ... 

(Fogd meg ke:cmet: úgy remeg . .. ) 

Kemény talajban fejlöclött a mag. 

tc t·etcttecl a barna rögbc, 

te !'oltál magvetője, öre ... 

Forró napok érlelték, tiiled 

jött a sugár és égi harmat. 

IÖ kös:önöm. hogy így akartad.! 

Kemény kP:ek őrölték lis:tté, 
o: Ist~n malma meg 11<'111 állott. 

(A ~'11olnár ke:e legyen cílrlott ... ) 

Fehér ke:ek dolgo:!ak rajtam, 

boidug sikolyban égl·e-forrt'a 

JJiros tii:t>en l~ttcm kis-ostya ... 

S Uram. ma én les:ek a;; ríldu;;at. 

te felzi•ritett btí:akenycr!'cl ... 

- lluc est ('Ulm corpus mcurn. 

-- s11ttogd el kisostyeid f<'lett. 

Papp Asztrik. 
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Vas vármegye 
hajdani névadó 
székhelye volt az 
ősi Vasvár. Az Ör
ségböl fürgén sie
tő Rába partján 
őrzi a Hegyhátsá
got és kies vidé
kén messze mu
togatja tornyait. 
Forgalmas hely, 
járási székhely. 
Dc igazában csak 
a nagy Mária-ün
nepeken él, ilyen
kor érződik, hogy 
ö a szíve, lelke a 
vidéknek. Jobban 
mondva nem is a 
városka. hanem a 
Szentkút Asszo-
n:o.·a! Vas-, Zala

és Veszprém-meg~·l· népe ilyenkor fclduzzasztja 
a városka J(•Jckszúmát 6 l'zerröl 35-40 ezern· 
is! Csupa (•nek, imádsúg il~·l'nkor Vasvár. De 
nemcsak magyar szÍ\'l•kböl száll ének, zsong 
:maszó, hallani az Örség vcndjcinek, az ország
szél svábjainak (•s a szórván~·falvak horvátjai
nak esdcklési·t is. S búr a nvclvük más és má~. 
l·g.v Valakit küs.-:cntcnck: Anyjukat, Máriát! 

A köz(•pkorban is ig~· vnlt ez. csak akkor 
nem az Am·út. hanem a Fiút köszüntöttP a za
rúndok ;cer~·g. Csodalatosan vérző Ost~·a von
zotta mL•ssze \·id(•k népét. Eg~· szcntmisét végző 
pap k(•telkl'cktt az útval: •ztatás pillanataiban 
az Úr Jézus valóságos jelenlétéről a kenyér és 
bor külső szinl'i alatt és abban a pillanatban 
kilenc vt:•rcsepp jl'll'l1t ml·g a hófPhér Ostyán 
A c~:oda vonzotta az PmbL•rekL•t. Hovatovább 
bazilikút kelldl (•píteníök a Szent Domonkos
rL•ndi at~·úknak. hog~· a tömeg otthont találhas
scm Isten húzúban. 

Eg~· (·.i.kl aztún lovasok (•rkl•ztek a fl•hér 
barútok ko!nstorúhoz. K(•t pap is \·olt közöttük 
és az ő kedvüki·rt a sekn•st\·(·s testv(·r kinvitotta 
'' il-mplomkaput. hog~- m~·glúthassúk a. Vérzi) 
o~·.t~·út. s a lo\·asok ll•ll'pl'rt(•k a nwgrökiin~·ö
dött tl•stv(·rt. aztún usg~·i. l'l\·úgtattak a drúg;.l 
kinccsel a klizl'Ii l\lom·orókPrék viu·úba. Hama
rosan kickrült. ho_g_v ·a nag~· vúrúr. i\lon\·oró
kPr(•ki Ik rt hold, Hakóez Tamús ki•siibbi b i bo
ros nag~·búl\·ja rabol t atta l' l k;.tpbnjai\·al. hll~\
l'Zcntúl az ii \'Úrúba zarúndokoljcm a n(•p. Csu
por Dl·nwt l' l' kiizlwnj:u·;·tsúra azon ban a púp a 
II. Púl ki·n~·szl·ritl'lll· a grófo!. hogv adja \·isz
sza az Ost út t \'asvúr szl•rzl'll'Sl'Ílll'k, akik most 
múr ki•tsz~·n·s gonddal iirizti•k. l\Iind l'Zl'k a;~ 
Úrnak 1-170. l'szll·ndL•j(•bl·n türtl·ntek. É:s Ber-

thold fróf nem sokáig élt az események után. 
Mégegyszer írt a Szentszék a vasvári vérző 

Ostya ügyében: VI. Sándor búcsút engedélyez 
a domonkos barátok templomát látogatóknak, 
akik különösen is tisztelik zarándoklataikon a 
csodás ereklyét. 1500-ból küldte ezt a levelét 
Vasvárra a pápa. 

* * * 
Aztán rázúdultak a vidékre a török hadak. 

Pusztult minden szépség. A vasvári domonko
sok is jobbnak vélték, ha még időben átmentik 
életüket biztosabb vidékekre. A vérző Ostyát 
Győrbe vitték. Búcsúztak a kedves szentélytöl, 
de az egyik fehér kámzsás barát még egy utolsó 
szóra beköszöntött a templom egyik kedves Má
ria szobrához. Gvermeki lelkéből felszakadt a 
bánat: "lm, el kell mennünk, Boldogasszony!" 
És a hagyomány szerint megszólalt a szobor: 
"Vigy magaddal engem is!" 

A régi Mária-kegyhelynek nagy zarándoka. 
Balogh Flórián egri egyházmegyei pap régi 
könyve igy ír a vasvári Máriáról: "Elvivén ma
gával a képet, - t. i. a dominikánus barát! -
mikor már sokáig kutatott alkalmas hely után, 
ahová reJthetné, a közelgö veszedelemtől szo
rongatva kénytelen volt a közeli erdőben egy 
öreg tölgyfa advába helyezni, amíg a háborús 
évek lezajlanak. A török azonban sokáig ma
radt és maradt a kép is". Késöbb aztán, amikor 
Vasvár felszabadult és Szent Domonkos fiai is 

A vasvári Szentklit. 
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visszakerültek, keresték a képet, de nem talál
ták. Kivágták a tölgyet, de hiába. A tölgy he
lyén azonban bővizű forrás fakadt, csodás ereJŰ 
gyógyhatású vízzel. 

Ettől a víztöl gyógyult meg késöbb egy ma
gyar huszár szeme, aki aztán hálából élete vé
géig őrizte a Szentkútat, mint remete. 

• • • 
Sok remetéje volt a vasvári Szentkút Asz

szonyának. Ott éltek az elrejtett kis völgyben 
az őstölgyek és bükkök között kicsi kunyhójuk
ban és búcsúk alkalmával éjjel-nappal imád
koztak a néppel. Zsákszerű ruhájukban, gu
bacsból kötött olvasóikkal bizonyára istenféle
lemre tanitották a környékbelieket, bölcs taná
csaikkal vonzották a messze vidékieket. 

• • • 
S most özönlik a nép Vasvárra, viszi a szí

vét Máriának. Öreganyók kézenvezetik kis uno
káikat a Szentkút vizéhez, hogy abban keres
sék Mária arcát. A vendek itt tartják meg a va
rázslatosan szép "szüzajánlást". Fehér ruhás 
leánykákat hoznak magukkal szüleik és azok 
k~t hosszú sorban a földre fekve, arccal lebo
rulva kérik a hatalmas Szüz segítségét minden 
tisztátalanságtól, mig a szülök gyertyát gyujta
nak és ima-énekszóval felajánlják Máriának 
ártatlan gyermekeiket. 

Akik először jönnek a Szentkútra, azokat 
"megkeresztelik", megmossák homlokukat a 
"keresztszülők", vagyis olyan tekintélyesebb 
emberek, akik már sokszor elzarándokoltak 
Mária szentélyébe. A csordogáló vizben mosak
szanak, különösen fájós szemeiket öblögetik. 

S azt sem felejti el senki sem, hogy a vas-

vári "bugyigakorsót" meg ne töltse a Szentkút 
vizével és otthoni kedveseinek ne vigyen egy
két kortyot. 

• • • 
A nagybúcsú azonban a barátok templomá

ban van a városban. Ott folyik a gyóntatás éj
jel-nappal, amíg min lenk i tisztára mosta a lel
két. Sok faluból már három nappal előbb érkez
nek az echós szekere!;, azok hozzák a búcsúso
kat, de a többje gya :ogszcrrel bandukol idáig. 
Ez is az igazi! úgy :.1 l:úc..;ú előestéjén aztán 
megindul a hatalma; n; l' n< t a barátoktól a 
Szentkúthoz. A tíz rcrc:•yi úton hömpölyög a 
tömeg, harsogó orkánná válik az ima, pünkösdi 
viharrá az ének. Kigyúlnak a gyertyák is, ahogy 
a nép a völgybe ér és a hatalmas völgykatlan 
minden oldalán ember ember hátán tolong. Mi
kor aztán a kékpalástú "hajas Mária" fehér ru
hás leányok vállain a kápolnához érkezik, szent 
csend borul a völgyre, mert mcssze dörgő szóval 
hirdeti lsten embere Mária dicséretét. Aztán 
egeketrepesztőn felzúg az ének: 

Oh egeknek lilioma, szép Szüz Mária, 
A vasvári szent forrásnak ékes csillaga 
Én Tehozzád idcjöttem, vasvári virág, 
Méltóztassál meghallgatni, kegyes Szüzanyánk! 

• • • 
Csendes napokon sem csitul el egészen a 

Szentszüz dicsérete a vasvári Szentkútnál. Mun
kától kérges kezek imára kulcsolódnak sokszor 
előtte, hogy újból és újból visszajöhessen a nagy 
zarándoksereg, hogy amíg magyar él azon a 
tájon, Máriának mindig maradjanak szentélyei 
és szentélyeinek mindig legyenek ájtatos zarán
dokai ... 

A.z Imádság Itatalom 
Irta: Rajna János. 

Jlinnek, mennek a tábori lapok. 
A frontról zöld színü jön, s mi pirosat klildünk 

érte cserében. Zöld a remény, piros a szeretPt. 
Testvér! Szoktál-e febér színüt küldenl ••• ? Mert 

Ilyen ls van. Napközben néhány fohászt, néba\ny röp
Imát. Fehéret, ábítatosat, fel a magasságok felé: a jó 
lsten zsimolyáboz. 

Erre nem kell tábori postaszám, nem keU clmzés, 
mérls megkapja gyümölcsét, akiért küldöd. 

"Kérjetek és adatik, - zörgessetek és megnyitta
tik" - mondja az ()r Jézus. Nem elég tebit " sopán
kodi&, önmarcangolis, hanem cselekedni kelll 

Korunk "teljes" (totális) háborúja nem volna teljes, 
ba csak a tudomány és a rideg anyagi erök lélektelen 
összefogisit jelentené. Az egyetemesség az anyag és a 
lélek teljesértékű összekapcsolódásának a klfeJczöJe. 

:f:ppenezért, ba valaba szükség volt az Imádságra, 
ma - amikor a történelem .,dübörgö érckerekei" esat
togva száguldanak a népek országútjain - kétszeresen 
nagyobb szükség van a jó imádságra. 

Az Imádság hatalom! :f:s hogy az imádságban meg
tartó erö van, senki ketségbe nem vonhatja. 

Ismeretes, hogy mikor a zsidó nép hazit akart 
alapítani, sok viszontagságon ment keresztül. Ctban az 
Igéret-földje felí, egy alkalommal az amalekiták tá
madtak reájuk. A támadók számban és eröben fölénv
ben voltak. 

!\lit tett tehát Mózes, a vezér ..• ? 
Áronnal és annak pap társával felment az egyik 
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közell hegyre és Imádkozott. Egész nap tartott az üt
közet. S míg kezeit imádkozva felfelé tartotta, a zsi
dók gyöztek, mikor pedig elfáradt az Imádságban i•s 
kezei lehanyatlottak, az ellenséghez pártolt a hadi
szerencse. Aron, látva az esemi·nyeket, társával együtt 
segített tartani az imádkozó vezér kitárt karjait s vé
gül ls a zsidók teljes gyözelmet arattak. 

Hunyadi Jánosról feljeg~·ezték, hogy az ütközetell 
elölt kardja markolatára kötött olvasójáról imádkozott. 
lgy gyűjtött eröt a küzdelemre ... és gyözött. Dicsö
st•ges fegyvertényeit a történelem igazolja. 

Az imádságos lélek diadalát láttuk ni•biny t'\'Vel 
ezeJött a finn-orosz háború idején. Hetvenszeres túl· 
erővel állott szemben a maroknyi ni-p. i-s győzött. (iyö
zött még akkor is, ha bizonyos területi vesztesi-ggel 
végzödölt reá nézve az euenlötlen küzdeh•m. 

A siker titka pedig abban rejlett, hogy minden 
finn katona kétféle fegn·errel \'olt felszerelve: az egyik 
volt a puska, a másik a rúzsal'üzér O:•s a biblia. ,\z 
egyik a test, a másik a li•lt'k l't'g~·,·ere. A finnek mind
keltőt eredményesen használták - t•zi•rt gyöztek. 

Teslvt•r! A jelenlt•gi hanuk ideji·n is megtesznt'k 
mindent hös katunáink. i·s hog~· a h'l folyamán mi•!{is 
hatrálni voltak ki·n~·tt'lt'lll'k -- kl tudja - nem an
nak a jele-e. hugy te . . . O:•s . . . O:·s mi elfáradtunk az 
imádsagban?! 

Nekünk azonban nrm szabad esüggedniink. Fel a 
szivekkel, és ba fenyegető öklök ht'lyett ismi·t im:ira 
kuh-solt kezt'k lt'ndiilnt•k az O:·g. hamarosan el fog 
jönni a \·égsö gyözelt'm! 



Missziós emlékek 
P. Roznik Rajnér, O. F. M. 

Innen-onnan húsz éve lesz, hogy járom az 
országot, mint missziós. Ez idő alatt kb. négy
száz szentmissziót és lelkigyakorlatot tartottam. 
Vannak községek, városok, ahová 10-12-szer is 
visszamentem. Egy apáca-zárdában tizenhat lel
kigyakorlatot tartottam. Néha oly sűrűn követ
keztek egymásután, hogy két hónapig is távol 
voltam otthonomtóL Egyikből a másikba men
tünk! 

lgy bizony - sajnos - nem tudtam min
de.nt úgy megjegyezni és főként feljegyezni, 
mmt ahogyan szerettem volna. Pedig de sok 
érdekcos és fdjegvzésre méltó dolog történt! ... 

Most sajnálarn csak igazán, mikor mások 
okulására ezeket közzétennem kellene. A Ma
gyar Barát szerkesztője ugyanis felkért, hogy 
missziós tapasztalataimból olvasói számára ír
jak össze egypár épületes esetet. Szívesen meg
teszem. De már eleve bejelentem, hogy bizony 
a sz~·replők neveit, sőt néha még a helyet is el
feleJtC'ttem. Csak maga a tény áll előttem annyi 
idő után is egészen világosan. Legalább egyike 
másika. Azért kérem kedves olvasóimat. n~ üt
közzzenek meg azon, hogy csak úgy általában 
írom. hogy: eg~·ik missziómban, vagy: valahol 
Szabolcsban történt stb. Persze, pontosabban is 
megmondom a helyet, megnevezem az embe
reket. ha véletlenül eszembe jut ... 

Enn~·it elüljáróbal 
Most pedig pár ismertető szót 

a szcntmissziókról általában. 
Az első világháború után a sok baj és 

gyász, az an~·agiakból való keserű kiábrándulás 
a lelkek nagy tömegeit Istenhez vezette. A ko
moly meggondolás rávitte a sok csalódásan ke
resztül ment embereket, hogy van egy másvilág 
is, ahol az élet aszerint lesz boldog vagy bol
dogtalan. amint az l'mber szolgál az Istennek, 
vagy megtagadja ezt a szolgálatot. De volt egy 
másik csoport is. mel:o.· lclkébPn meghasonlott 
{•s m···g nws,.-.zl•bb kl'rült IstPntö!. mint a b~ke
én• k bt•n \'O It. 

:\ lvlkipúsztorok. fplsíibb utasításra, a jó
kat t•riisitcni. az t·lti·n·l~·vdl'ttPkl't megmenteni 
i.~~·d::Pztl'lc Ern• a l!•galkalmasabb eszköznek 
hizmwult a sZPntmi~cszió. Eg~·(•bként az Pg~·házi 
' !íiir;'1sok is mt•gkii\'l'tPlik. hog~· időről-időre 
mindt•n pll·búniún llog~·pn misszíó. Ezért tör
ti•nt. ho,!.!~· az Plsii \'il[tghúhorú óta az egész or
szúgban ol\' dicsi·reh•spn fp]]pndült a misszió-
1artús. Csak a jó htPn a rnl•gmonc\hatója. mL·n~·
n~·i ll'lld haszon sarjadt lwliíll•! Most múr min
rlt·nfp](· isnwrik (•s SZl'rPtik. 

\li i,; \'a!újúban a m i,.; sz i ó'!' 
!.at in ;;zú. nw l~· k ü l d l' t (·st jl'll'nt. Isten 

külrli szol!.!úit a IPlkl'k mt•gmL·nks(•re. 
Az l'\·angl-liumban ol\·assuk, hog~· az édt·s 

C'd\'iizitö igY szúlt apostolaihoz: .. Amint Pngl'm 
küldiitt az At\·a. (·n is úg~· küldl'lL•k titPkl't". 
(.J;'uws :.!O. :.!1.) Az At~·a pPdig azért küldiittt• 
t·g~·szüliitt Fiút. hog~· hirdt•sse az IstL•n országát 

(Luk. 9, 2.) és bűneitól megszabadítsa az em
bereket (Máté l, 21.), hogy így lelkük örök üd
vösségét biztosíthassák. 

Ez a küldetése az evangélium hirdetőinek! 
Jézus nevében, Jézus helyett járják a városo
kat, falvakat. Velük van Jézus különleges ke
gyelmével. Ez hozza létre azokat a sokszor cso
dás eredményeket, miket a missziókban tapasz
talunk. Valóban a kegyelem ideje a szentmisz
szió!! 

A misszíós szentbeszédeket még azok is a 
legnagyobb figyelemmel és lelki gyönyörűség
gel hallgatják, akik máskor éveken át egyetlen 
predikácíót sem hallgattak végig. Ha itt-ott a 
templomba cl is vetődtek, úgy igyekeztek, hogy 
a~ e~~ngélium hi~detését ne kelljen végig gyöt
rodmok. MPrt vaJoban gyötrelem volt számukra, 
ha valahogy mégis nem bújhattak ki alóla. Mig 
a szentmisszí6 alatt bár rendesen hosszabbak a 
beszédek, ~égis úgy tűnik fel nekik, mintha 
nagyon rövidek volnának. Akár órákon keresz
tül elhallgatnák ... 

. Mi teszi. ezt? Talán a missziósok ügyessége?! 
Ez IS lehetseges, de nem ez a valódi ok! Is t e n 
k e g y ~ l m e, mely bóségesen árad azokban a 
s~ent napokban és azok a magasztos szent igaz
sagok, melyek az evangélium legdrágább E(y3n
g~eit képezik. Ezek fogják meg a lelket és vi
szik lsten szeretö karjai közé ... 

Atyám, ha lt>hetséges, muljék t>l tölt>m e pohár! 

'!7 



Betegségünkben orvosságunk. 
8zen& Ferenc misu16Ja a &ánadalomban. 

A társadalmi elégedetlenségnek biztos és ki
próbált gyógyszere Szent Ferenc lelkűlete, mely t•i· 
lngi rendje révén árad ki az emberiségre. Itt ha
misítatlan !iiktet a s:eretet, mely Krísztus s:íre 
első dobbanásával kezdett szétáramlani az egé~-: 
l"ilágra. A nagy Király kö!'cte a s:eretet tüzét lob
bantotta lnngra az emberek s::ívében. Azóta sziinet 
nélkii! lángol s akik közelébe férkö::nek, a siralom
t•ölgy hidege ellen meg.fiítőzhetnek, felmeleged
hetnek. 

Ez a s:erafi szeretet három irántiban érezteti 
áldásos hatását: a szegények, a betegek a gyerme
kek irányában. 

Szent Ferenc nem akarta a szegénységet meg
.<züntetni, mert akkor homlokegyenest szembe ta
lálta volna magát az Evangéliummal, az örömhil·
re!. Szegények mindíg voltak, vannak és lesznek, 
maga Jézus is szegényként lép a világba. 1gy tehát 
a szegénység nem bün, hanem kellemetlen emberi 
termés::etiinknek. E:t a kellemtelen voltát szíintette 
meg az isteni Mester és u nyomorúságnak élét vet
te, mikor hangoztatta: ,.boldog a szegények", mert 
ha türelemmel élnek, az eget nyerik jutalmul s 
Isten gondoskodik itt róluk: .,szegény ember sorsát 
boldog Isten bírja". 

szenved. Példájával a szegények ajkán elhallgat
tatja a keserű kifakadásokat, megnyugtatja őket, 
mert tekintetüket az égre irányítja, a mennyei 
Atyához, ki a mezők liliomait s az erdő madarát 
táplálja és ruházza s mindegyik megelégedett. A 
sok gazdaság, kincs, vagyon csak teher, ártalmunk
ra van. A szegényt rát•ette arra, hogy ne akarjon 
többet birtokolni, mint amennyire sziikség van. A 
többit a halálban itt kell hagyni. A Miatyánkban is 
Jézus így tanított imádkozni: mindennapi kenye
rünket add meg nekiink ma. Miért kellene több? 
A gazdag is csak ann!lít ehet, mint a szegény. Má
sodszor Szent Ferenc a gazdagot rábeszélte arra és 
meggyőzte, hogy a jó Isten nem azért adott neki 
többet, hogy duskáljon, pazaroljon, hanem hogy a 
szegényt segitse. A vagyonnak a gazdag nem tu
lajdonosa, hanem kezelője, s egykor felelnie kell 
róla, hogy míként használta. A gazdag fölöslege a 
szegénynek jogos jussa. "A gazdag a szegénynek 
adja az alamizsnát, de Jézus .fogadja el". Az utols:) 
ítéleten fog ez világosan beígazolódni. 

Az et•angélíumi szegénységnek igazi tisztelője 
és gyakorlója lett Szent Ferenc. Mindenről lemond, 
gondját Istenre bízza és soha szükséget, hiányt nem 

Szent Ferenc szellemének élő kinyomuta az ő 
világí rendje. Az ellenségeskedést a szegény és 
ga::Jag közütt íly módon megszünteti, közelebb hoz
za mindkettőt egymáshoz s megtanítja őket, hogy 
miképen fogják .fel állapotukat keresztény módon. 

P. Réthy Apollinár, O. F. M. 

Kistükör 
NAGYBOJTBEN. 

1943-ban. 

Hetykén nöt'i túl szelíd füveket 
a ragadós bojtorján: 
bár tüskét risel mint bünjelet. 
terpeszkedik gaz módján. 

Közöttünk is ritkán a büntelen. 
A bűnös? Sima, hideg, 
ezt is. azt is fitymálja s:iintelen 
s hiil·ösen teperi le. 

Ví:ö:ön res:ti el a világot. 
Lopódzik a bűn - beszáll 
a jobbakat megmentő bárkába -
terjed és újra grasszál. 
Vérözön borít el nagy népeket. 
A szenn~dés - hisz tudjuk -
.fölemel s megtisztít némelyet: 
többin? - A biín kiújul. 

ts sarjad belöle még rémítőbb. 
Nincs abban •·ér. nincsen szív. 
Tudás fájáról tépett gépözön 
bömböl - s az élő föld sír . .. 

Könnyö:ön borít el sötét romot. 
S mert játéka öss:etört - -
IJíin a biinre t'icsorítr·a morog. 
Itél tenger - ítél föld: 

.. Nem lehets: .félember, mosd le a 
Valamennyit letöröld!" [bűnt! 
Atról a: tlet zúg, a most letiint: 
.. Tenmagad mosd le a bűnt!" 
.. Önmagán uralkodó nagylél<'k 
mennyei trónra léphet. 
Kitö! els:akadtál: Istent kérded 
s .felelsz - Istenhüséggel!" - - -

Czirákyné Bock Gizella. 
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ANY AM HALALARA ... 

Minden Te t•oltál ami szép, nagy. 
Nem, e: a halott nem Te vagy! 

Ima voltál: eget vívtáli 
Honvágy roltál: haza hívtál. 
Tűz voltál: melengettél. 
Lánc voltál: nem engedtél. 
Gerle t•oltál: szelíd búgó. 
Örvény voltál: mélyre hívó. 
tgre zengő villám voltál! 
Szellő t•oltál, úgy suttogtál ... 
Nap voltál: szomjan felittál. 
Felhő roltál: földre sírtál. 
Palást voltál: befödözté!. 
Törvény voltál: megkötö::tél. 
Voltál öröm, voltál bánat? 
Voltál ítélet s bocsánat. 

Minden voltál, ami s:ép, nagy! 
Nem. ez a halott nem Te t'agy. 
S:ívedböl így a láng kioltva, 
Erős karod r·ágyát el kilopta? 
Meghalt ajkaclon minden régi s:ó ... 
Szemed az i::ó nap, most fagyos tó. 
LC'fos:lntr nilaci a tiindérpalást. 
L l"lJOrulok. hogy könnyeim ne lásd! ... 
F~s C'mléked a s:ír•em harmatár:al iin-

[tö:öm, 
Felijedek csodára :elborít újra fény-

[ö:ön .. . 
Megsápadt homlokodra glóriát von .. . 
A tiinclér palástot nilladon újra lci-

[tom . 
Pár könny is csodát hogy tehet? ... 
Sápadtan sligod: anya ily nagy, dicső 
Csak egyetlen fia szemében lehet ... 

P. Szalau Emil. O. F. M. 

VNNEPI MISE. 
Fehér mitrás öles apát 
lábal az öszi égen át. 
Zengő misén zengő a pap: 
arany-stólában ;ár a Nap. 
Az ég-templom kék boltjain 
felhö-freskók pompája ing. 
A: oltáron sugár-kehely 
.rény-bort esorgat, eziist pehely 
az ostya. E:nek hangzik át, 
orgonaznak a földi ják, 
csengő csilingel, :songt·a száll, 
csengettuii: millió mad,ir. 
Nincs :aj, ninc.~ árnu. nines mukka
gigás:i s:ép úrmutatás. {nás, 
A föld imádva térdrehull .. . 
Aldásra lassan alkonyul. 

Sédy Re::sö . 

VAN AKINEK ... 

Van, akinek csillag r·ar1uok: 
felhők közül ráragyogok. 
Van, aidnek kunyhó t:agyok: 
meiyben egyszer tat·as: lakott. 
Van, akinek harmat r·agyok: 
s:ir·ére kihlll!/l"t lwllatok. 
Van, akinek mac!ár vagyok: 
!ombjai kii:t clulolgatok. 
Van, akinek fcuyö r·agyok: 
s:c•meimt•n lwrmat ragyog. 
\'ct•!, akinek fi!JCrlllek l'afi!JOk: 
ccjkam boioutiosan gauuog. 
Van, akinek cscck seb r·am1ok: 
.fciJti .,cb, m.-ly folyton sa}c;r/ 
~:rm 1obbcnrcis. Iramú les:ek: 
értelmetle,, dolgok e:ek. 

S.:clu Re~s-1. 



Egész Gyöngyöspata Eszternéninek hívja. Ma 
már nehezen jut el az Isten házába, de hároméve 
még ő volt a falu vallási életének és hagyományai
nak megtestesítője és őre. Ép a napokban ünnepelte 
Szent Ferenc Világi (III.) Rendjében tett fogadal
mának ötvenedik fordulóját, aranyfogadalmát Ez 
az ötven esztendő teljesen az Isten szolgálatában 
és dícséretében telt cl. Pedig otthoni kötelessége is 
egész embert követelt, hisz kétszer is özvegységre 
jutott, s a család felnevelése nem kis gondot rakott 
a vállaira. De az Isten házáért szívesen hozott meg. 
mindcn áldozatot. A jó Isten a megmondhatója, 
mifélc hívást hallanak az ilyen asszonyok és em
berek, mert ép oly buzgalommal látják el az elő
imádkozó és előénekes szalgálatot a templomban 
és a körm!'nctckbcn. amint otthonukat gondozzák, 
s olv csodálatosan szaporítják meg az időt, hogy 
mindenrc bőségcsen !!'lik: otthonra is, templomra 
is. Eszt!'rnéni ezekből a kivételes buzgalmú asz
szonyokból való. 

Az előimádkozó a pap jobbkeze. Ö takarítja 1t 
t!'mplomot. díszíti az oltárokat, javítja a miseru
hákat, gyüit új k!'gysz!'rekre, vezett a társulatokat. 
Az előimádkozóban jelen meg a pap előtt a nép 
vallási igénye. Ö képviseli a népet. A legfontosabb 
tisztsége azonban. hogy szentmise és litánia előtt s 
után, búcsúiárásokon. sok közös ájtatosságon ő ve
zeti az imákat és az énekeket: előimádkoz és elő
énekel. A nép nagy tiszteletben tartja, vezetését 
szívesen fogadja, vállalkozásait bizalommal támo
gatja. Teheti is, mert az előimádkozó vallásossága 
és erkölcsi élete az egész falu !'lőtt világoskodik. 
példáián tanul a fiatalság s épülnek az idősebbek 
is. Tehát mindaz. ami a pap tevékenysége nyomán 
és az Egyház szertartásai kapcsán a nép lelkéböJ 
megnyilvánuL az !'löimádkozó munkáiában. éneké
ben és ájtatoskodásában jut kifejezésre. 

Egy ily!'n !'löimádkozó sú•p lelk!' lakozik a mi 
Eszt!'rnéninkb!'n is. Ha l!'lkülctének vonásait meg 
akarjuk ism!'rni. n(•hány swmpontot n!'m mellőz
hetünk. lgy legnagyobb élmf-nv!' kiil.földi zarán
doklatcri!w:: füzödik. Járt Rómában. Lorettóban. 
Máriacellben. Mari!'nstahlban. az össz!'s n!'vesebb 
magyarországi k!'gyhelyekcn. Tehát czekn!'k a nag'' 
lelki központoknak h1ttásait igen dl'venen V<'tte és 
sugározta kiirnycwtl·bc. Egyszcrü sorsa mcllett is 
nagy tekinti·lvc van zarándoklatai eimén. Az utolsó 
emberöltő népi vallásosságának fenntartói i·s ápo
lói közt igen nagy szerepe volt Tóth Mike jezsuita 
atyának. aki Kal~csáról árasztotta d az országot a 
kegvszcrek i•s ájtatosságok számos fajtáiávaL Sziiz 
Má;ia virágoskertjl' c. fol~·óiratában pedig állandó 
összeköttl'tést tartott fönn a ni•ppel. Eszterni•ni sok
szor megfordult a hírl's kalocsai Jézus Szívc-bú
csún és szpm[•lves ismerets(•gl't ápolt Tóth Mikl' 
atvá\·al. A hirC.s Oros:: Istt·án mozgalma pl'dig 
"gi·sz kiizl'lriil hatott l'ITC a kiirny(•kre. hisz - ha 
másutt nem - a szl•n'kúti búcsún ö volt a búcsú
sok V('ZPrc. Hivatalos i•nekl's- éos imakönyve pl'di.l! 
az iisi gyiingyiisi .. L~·Iki ved•r - Orgonahang". 
aml'lv('t a fcrcnn·s S::egedi Kilit at~·a szl'rk('sZtPtt 
s ki·~iibb több gyiing~·iisi s g~·iingyiis\·idi•ki kántor 
biivítct~. Ezt a könn·l't használia mpsszi vidi•kcn 
népünk. s bl'löll• (•nekl•lm·k. imádkoznak eliiimád
kuzóink. Ehhl'z júrulnak mi•g a patai llagyonuíuyok, 
amdvcket Jo:sztcrni•ni iiseitiil örökölt s mentl'tt ml'.c! 
az uiókornak. Ez a n('hány SZl'mpont uralja azt a 
néprajzi anyagot, amelyet Eszternéni vallási tl'vé-

-· .. -·.· 

kenysége és lelki élete őriz. Külföldi zarándoklataj 
kapcsolják bele lelkét a katolikus Egyház nagy áj
tatossági központjaiba, Kalocsáról hozza ájtatossá
gait, Gyöngyösről énekeit, Patáról pedig ősei imád
ságos lelkét. 

Miben áll mármost Eszternéni előimádkozói 
müködése? 

Első tisztsége - a nevét is innen vette ez a 
foglalkozás - a szentmise és litánia előtti és utáni 
imádkozá.~ és éneklés vezetése. Második haranj!szó
kor kezdi meg ájtatosságát ezzel az imával: "Édes 
Üdvözítőnk, Jézus Krisztusunk, ki a kegyelem trón
ján ülsz a szentségházban, kérünk Tégedet, add 
mindannyiunknak szent kegyelmedet, hogy imádá
sodra és a Szüzanya tiszteletére mindenkor méltók 
lehessünk". Utána a Szentháromság olvasóját imád
kozza el. Persze, ünnepek szerint változik ez is. 
Mert Eszternéni vagy 40 fajta olvasót ismer. Az 
énekek pedig az egyházi évhez igazodnak. Mise 
után a "Hiszek tebenned, élő Istenem" kezdetü 
imát mondják el az összes egybegyűltek, az elő
imádkozó pedig énekel valami alkalmi éneket. A 
litánia előtt már az Oltáriszentség olvasója és litá
niája, a hónap harmadik vasárnapján pedig Szüz 
Mária hét örömének az olvasója került sorra, a 
megfelelő énekekkel. Senki sem mozdul a templom
ból, amíg az előimádkozó be nem fejezi az éneket. 

A többi ájtatosságok a nép kedvenc hittitkai
nak és szentjeinek szólnak. Természetes a Boldog-

A katolikos l'Saládok védöszentje. 
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ságos Szűz tisztelete vezet valamennyi közt. A pa
tai templom első tekintetre elárulja, melyek a hi
vek kedvelt ájtatosságai. Szent Mihálynak külön 
oltára van, a Fájdalmas Szűzet kis fali oltáron tisz
telik, a Lurdi Szűznek kis barlangja, a hordozható 
,.Szentkúti Mária", az álló Betlehem. Eszternéni 
honosította meg azt a szokást, hogy a lurdi és a 
betlehemi ájtatosságba kisgyermekeket is belekap
csalja. A lurdi kilenced alatt 13 kislány végzi a 
lurcii olvasó titkait és hiszekegyiét s miatyánkját, 
a előénekes pedig az énekeket. Betlehem előtt pe
dig gyermekek szavalnak karácsonykor, a hívek 
pedig a ,.Jézus világ üdve és áldozatja" kezdetü 
vecsernyés himnuszt éneklik. A "Szentkúti Máriá
nak" is Eszternéni volt évtizedeken keresztül a 
"daikáia", ő öltöztette az egyházi év szineinek 
megfelelő ruhákba. Ezt a hordozható szabrot Má
ria-lányok viszik a vállukon, amikor búcsúra men
nek. A falvakon kívül le~ények veszik a vállukra. 
- Tlibbi kéneik és szobraik szépen egészítik ki 
pzeket a főbb ájtatosságokat. Szent Anna, Szent 
Borbála. Szent József. Keresztelő Szent János, 
Szent VPndeL Szent Rozália képe diszlik a falakon 
és zászlókon. A Szeplőtelen Fogantatás, Jézus Szive, 
Szent József. Szent FPrenc. Szent Antal (a persely
lyell szobra pedig úiabb adakozók áldozatosságából 
ékesíti a templomot. Csaknem minden úiabb sza
bor és kép Eszternéni buzgósál!áról beszél, ő gyűj
tötte hozzá a iótPvöket. A külföldi zarándoklatok 
kel!vPletes lesziirödése az a szokás is, hogy a loret
tói Szüz ünnepén minden évben szentmisét roan
datnak a pataiak. Alapvonásaiban tehát az elmult 
~zázadokban. az ú~ynevezett barokk-korban diva
tos áitatosságok és tiszteletek tanuja a templom 
minden képe, szobra, zászlaja. 

A pataiak btírsúiár6 ke>dve sem áll mögötte a 
töhbi magvar vidékeknek. Már a három- és ötrudas 
lobo!!Ó is ·iPlzi. hol!v mélyebb gyökerei vannak a 
körmPnete>k iránt való rokonszenvnek. Naeyobb ün
nPne>ikPn meekPrülik a te>mplomot. évente elzarán
dokolnak a mátravere>bélyi S7.entkúthoz és a kö
zelPbbi templomok és kápolnák búcsúira, igy Kár
méluskor. a két Fáidalmas-ünnepen és Porciunkula 
napján Gyön~yösre. és u~yancsak körmenetileg 
mPnne>k a szücsi uton levő Szentháromság-, a gyön
gyösi-út mPnti Szent Antal-, feketevasárnap a 
győnevősi Kálvária-kápolna. Szent Annakor a lő
rinci. Urunk szine> változása naoján a szücsi, szep
tembPr 3. vasárnaoián az egri szervita-templom 
búcsúiára. ke>re>sztiáró-nanokon a Fáidalmas Szűz 
és Sze>nt József káoolnáiát keresik fel. Ezeknek a 
búcsúiárásoknak a lelke> igazában az előimádkozó. 
Ö választja meg az éne>keket és az imákat. s hamegy 
is ve>lük pap. nem avatkozik a teljesen szabadiára 
en!!edPtt népi kedvtelésbe. E~yszer aztán Pata is 
a bú!:'súiárás központia lesz: Kisasszony naoián ide
se>re!!lPnPk a környékbeli községek hivei. Boldogan 
hall~atják ilyenkor a patai Kisboldogasszony dícsé
retét: .. Jekse ál!a. szén virá~a. patai temolom csi!
la~a ... " A patai főoltár híven is tükrözi is Jessze 
álmát: Jessze életna~vsá~ú szobrából nő a szentélv 
mennvezetéig a Szent Szüz 18 águ nemzetségfáia. ·s 
minden ágán ÖsPinek egv-egy kiválósága trónol. 
ÉrdPm!'s megf'mlítenünk iellegzetes máiusi körm~
netükPt. Az iskola udvarában gyülekeznek, s kör
menC'till'~ mennek a tPmplomba. ahol aztán a szent
olyasót és a lorettói litániát elimádkozzák. A m~
jusi litániát különben nem mindennao tartják. csak 
októberben vé>gzik naponta a rózsafllzért délutáni 
litánia keretében. 

A szervezésben is vezetőszerepet vitt Eszt'!!T· 
néni. Minden patai vallási társulat lelke. Az :tli5 
Rózsafűzértársulat, a Jézus Szive-társulat és a Har
madikrend egyaránt az ö lelkesedésének köszöni 
virágzását. A Rózsafűzér-társulatnak több, mint 
900, a Harmadik Rendnek 70, a Jézus Szíve-társu
latnak 90 tagja van ma is. 

Régebben több társulat is dívott, de már évti
zedek óta nem ad életjelt. Egyébként is Gyöngyös 
vidéke hagyományos társulati életet él, s Pata fel
nőttjeinek csaknem mindegyike tagja valamelyik 
egyesületnek. 

Előimádkozó asszonyunk eqyéni vallásos~áqát 
még jobban áthatja a népi vallási gyakorlatoknak 
szelleme. Külön fogasan őrzi ,.kincseit", a különféle 
olvasókat: JézusSzíve, Szent Sziv Asszonya, Köny
nyek Anyja, Szeplőtelen Szűz, hét öröm és hét 
fájdalom, a százötven szemes fehér, piros, sárga 
színű na~y Domonkos-féle, Szent Mihály, az an
gyalok, Szent Anna, Szent József, Szent Antal, Kis 
Teréz, és a már említett Szentháromsá~ olvasóiát. 
Lelki olvasmányai közt az előimádkozók évszáza
dok óta kedvelt oktatókönyvét, Goffine Lénárt 
Katolikus oktató- és épületeskönyvét, valamint 
Ma~dics hitelemzéseit látjuk. Ezek a könyvek ne
velik a keresztény erényekre iobb híveinket, ~ ta
nítják meg türelemre, önmel!ta~adásra, fe>lebar.iti 
szeretetre. s töltik mPI! a lelkeket mélvebb aszke
tikus gondolatokkal. Különösen a társulati eyülése
ken vették nagy hasznát előimádkozóink, mert 
egész szentbeszédeket pótoltak egy-egy feJezettel. 

A patai népszokások megörzésében is nagy sze
repe van F.szternéninek. Mint másutt. itt is az ural
kodó szokás e>lnvomia a többit. A oataiak rendk;vüJ 
ga?da~r lakodalmi szokásai komoly érdeklődésre 
számíthatnak. Már a bPtle>hemP?.ést a szoms,lorlos 
Szüf'si és Na~rvréde ifjú~áea látja el. A vöfély
kedés mf'~ter1<PI1'ére is Eszternéni tanitotta meg 
Gergelv fiát. Mé®Pdi~ nem könvvből, hanem t;~z
tán szájha,zyományból. Gergely bá' ma is a falrhl 
olv~ssa - amint mondja - a rigmusokat immár 
több mint hats?:ázad~zor. Néhiínv névnapi kös?:ön
tő. eeves naookhoz kötött hiedP!f'm és mondás te~zi 
érdPkPs~é Pata vallási nl>nraizát. Eszternéni még 
emlékszik arra is, hol!v GerePly napján oánWkás 
lP~rénvek lóháton száeuldoztak, s az egész falut 
lá?ban tartotta a gerP.özés. De már Esztern~ni is 
csak az első ve>rset tndia a .. Szent GPr~elv dnktor
nak. hírPs tanltónak" kf'zdetü énekbllL Valószfnü
lPI! S?entkúton ismerkPdte>k meg a kánai menvee7.ó 
jászoknál ismert énPkl>vel is. amelvet laknrl"lma
kon naav komolvan énekeleetnPk. (Az Igaz Messiás 
már e>liött ... ) F7Pknek a feldolgozása azonban ki
esik szándékunkbóL 

Ime, néhány virá~ patai látogatásomb61. E~z
ternéniie mlnden falunak van. s mindeeyikról 
ugyanilyen szépet lehetne lrni. Félrel>rtl>sek ·!ike
rülése véeett m~>~iegvezzük, hogy az igazi és Ihren 
nevelőhatá~ú előimádkozók nem a maguk feie ~7e
rint indulnak s nem a saiát tetszf>sük szerint vé~
?.ik néni áitatossfl~aikat, hanPm állandóan kérik a 
lelkipásztor ellenőrzését. minden úi doleot merbe
szélnek vele, s csak a pap bc>leegye?.ésévE"l vállnl
ják s véezik tiszts(>eüket. Ahol ez az összhan;{ s?.é
pen megvan, ott áldás az elöimádko?.ó. rsh·n fp) 
nem szentelt szolgáia és a?. Isten házának apostola! 
Adjon Isten sok ilyen szénlelkü elöimádkozót és 
búcsúvezért magyar népünknek! 

P. dr. Diilm Ince, O. F. M. 



Ferences napok 
P. Hajnal Agoston, O. F. M. 

A háborús időszak valahogy elmélyíti az 
embereket. Ha azelőtt nem is gondoltak annyira 
Istenre és lélekre, most többet jár az eszükben, 
mint azelőtt. Hiszen hányan voltak, kiket sze
relmük az oltárhoz vezetett, hogy eggyé legye
nek s azután a bokrétás, fehérvirágos kocsin ki
hajtottak az állomásra s a férj a harctérre uta
zott ... s többé nem jött vissza, vagy ha vissza
jött, lábát, kezét leoperálták s mint emberron
csot kapta őt vissza fiatal mátkája . . . Hány 
szemből csordul ki a bánat könnye s a néma aj
kakon ott lebeg a kérdés, melyre nincs felelet: 
Mi lesz vele? Visszajön? Úgy-e visszajön? Sok 
családból elment az édesapa, elmentek a fiak, a 
testvérek; elmentek, mégpedig ütközetbe, há
borúba mentek s onnan nem jön vissza; hát ki 
lesz az, aki nem jön vissza? s ezt kérdezik s 
összebujnak, mint a csibék, mikor kánya kering 
az udvar fölött vagy mint a juhnyáj kint a le
gelőn, mikor a vihar közeledik s nem tud haza
menni ... (v. ö. Prohászka: A háború lelke). 

Ezért jó, ha Szent Ferenc Atyánk dalos, 
naphimnuszos lelkét ültetjük át népünk szívébe. 
Ma ez a szellem gyógyító olaj a sok fájó sebre. 
Hogy mennyire várja ezt népünk, mutatják a 
Ferences Napok sikerei a Jászság körében ... 

• 
Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepén 

Boldogházán. Fázósan csurgott a jeges eső. Ma 
van itt a Ferences Nap. Nagymisén a világosság, 
az Evangélium. a Harmadik Rend erejéről szól 
a prédikáció. Néma figyelemmel hallgatja a zsú
folt templom. Sokan a szemüket is törülgetik. 

Mise után megszólít az egyik magyar: 
- Fiatalabhja is a Harmadik Rendbe lép

het? 
- Sőt! Minél több legény van benne, an

nál lendületesPbb a munka! 
- Hát akkor én is belépek! De nem jövök 

egyedül. Magammal hozom a komáimat is ... 
Boldog voltam. :es Szent Ferenc meleg ke

zének simagatását éreztem az arcomon ... 
• 

Délután a Szeráfi Rózsafűzért végeztük. 
Litánia után arról szólt a prédikáció, hogy mi is 
a Harmadik Rend. Történelmi eredete, neve, 
hogy harmadiknak hagyta jóvá az Egyház az 
első és második Rend után. Nagyobbrészt fér
fiak vettek rajta részt. Komoly, megfontolt, 
meglett ifjak nagyobbára. :erezték, hogy a sze
mern rajtuk van. Hiszen tudták ők, hogy tömö
rülniök kellene valamilyen testvéri együttesbe. 

Beszéd után ismét utána néztem a sajtó
apostolkodásnak. Itt is, ott is Kelemen Atya 
könyve, a Magyar Barát lelki könyvei, kultusz
füzetei. 

Az egyik családnál épen a Harmadik Rend
ről folyt a szó. Több család is együtt volt. Majd
nem az összes harmadikrendiek is jelen voltak. 
Az egyikük el is mondta: 

- Tavaly a ferences világi Rend célkitíi
zése az volt, hogv veszünk e!!"v SzPnt Ferenc
szabrot a templomunkba. Most pedig a sajtó 
terén kívánunk apostolkodni. Az Isten Dalosai 
eddig is száz példányban jöttek. Most még ef!y
szer annyit toborozzunk maid. A Magvar Ba
rátot is terjeszteni fogiuk. Meg aztán, itt van a 
jászberényi Szeráfi Kollégium. A tehetségünk
höz mérten J;!ondoskodunk maid egy szegény
sorsú növPndék neveltetésérőL ts mert ef;!ység
ben az erő. összefogunk a szomszédos alsóbol
dogházi hívekkel, hogy a közös munkatervet 
megvalósítsuk! 

• 
Ha mindenütt ilven eredménnyel iár a Fe

rences Nap. akkor érdemes a tanyavilá!!"ban is 
mPI!rendeznünk. Lassankint mef;!mozdul az 
egész Jászság, ho!!"v ezPkhPn a nPhéz időkben 
minél többen magukra öltsék az alázatos Fer~>n
ces ke~elmPkkel P"azdfl.g bünbánó ruháiát. Igy 
Hajta. Jászdózsa, Jászfényszarú, Peres. Homok. 

ts raituk keresztül érzi egész Magvaror
szág XV. Benedek Pápa komoly szavának iga
zát: ,.Szent Ferenc szelleme javíthatia meg az 
egyéneket, szentelheti meg a családi életet s 
gyógyithatja meg az társadalmat!" 

A pápák történelmi távlatban 
lrta: P. Schrotty Pál, O. F. M. tartományf6nök. 

VI. A Pápák és a Szen& tv. 

Mindnváian átPitünk már iubilPnmi, VIII!V 

szentiovrt. Van rPndr~ szE'ntlov. mint amilvPn 1925-
brn volt {os rl'ndkh·iili. mint amilven 1933-ban az 
emhrori nC'm mrrrváltásának emlékére megtartott 
jubilr>umi f'SZtPndil. 

Rr-nrlro~ szPntiovPknek mnndiuk a7nkat, amelve
ket a Pánák által mPI!határozott idilbPn tartunk 
me!!: rPndkívüliPk pllenben azok. amPiyPkrot külö
nös törtPnPlmi esetrk. vagy rmlékek kiemelésére és 
megünneplésére rendel a Pépa. 

Az úgynevezett szentévet eleinte minden szé-

zadik esztendilben tartották meg; VI. Kelemen 
Pápa mindron ötvenedik évben rendelte el a szent
pvet: VI. Orbán Pápa minden 33. évre tette, mfg 
II. Pál 25 esztendőr!'. ami azóta is I!Vakorlatban 
van. Az p]sií ilyen jubeliumi esztendő VIII. Bonifác 
Pápától származik. aki 1300-ban hirdette ezt a tel
jes búcsúval iáró szentévet. Kortársak feljegvzései 
szerint 2 milliónál több zarándok kert>ste fel ez 
alkalommal Rámát, az Örök Várost. amit az akkori 
viszonyokhoz mérten valóságos népvándorlésnak 
kell tekintenünk. 

Eleinte csak Rómában lehetett a Szentévhez 
kötött teljes búcsút elnyerni, késöbb ezt a nagy 
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kegyet az egész Anyaszentegyházra kiterjesztették. 
Eddig 23 szentévet rendelt el az Anyaszent

l'gyház. Az elsőt VIII. Bonifác Pápa rendelte el 
1300-ban: az utolsót XI. Pius Pápa 1925-ben. 

Rendkívülit pedig 43-at éspedig V. Sixtustól 
kezdw. 1585-bl'n XI. Piusig, 1933-ban. 

VII. A Kongregáeiók. 

A Pápa Ö Szentségének lakása a világ legna
gyobb palotája. De hogy a Vatikáni Palota egy
szPrsmind az I'mheriségnek legkiteriPdtebb kor
mánvzati központja is. azt a sok millió zarándok. 
aki ~ világ minden részéből az örök Városba özön
lik és napokon és félnapokon át csodálja ennek a 
palotának összehasonlíthatatlanul ünnepélyes és 
ragyogó termPit. alig tudja elhinni. Pedig a közel 
·WO.milliót kitévö katolikus világegyház Istenakarta 
egységét az a fehérruhás. át~zel.lemült Sze~t~éges 
Atya vezl'ti. aki mindennap aidastosztva vegigha
lad ezeken a királvi tl'rmeken békét és minden jót 
kívám·a Krisztusbim drága gvermekeinek. 

Itt. !'bben az V. Sixtus Pápa idejéből származó 
Palotában lakik a Szentatva. A második emelet 
hires -l ablaka mögött él. imádkozik. dolgozik, ag
gódik. swm·ed. remél. inspirál. erősít. vigasztal. 
felPmPl. eg\·szóval. krisztusi alázattal uralkodik a 
lelkek csodálatos birodalma felett Szent Péternek 
262-ik utódja. . 

Hogvan kormányozza a Szentséges Atya a VI

lágei!vházat? 
Ösidőktől fogva a Bíbornokok magas Tanácsa 

vette körül szarosan a Szentatyát kormányzati cse
lekedeteiben. 

V. Sixtus Pápa 1587-ben, amikor az Egyház 
belső és külső fejlődése mindíg nagyobb arán~·okat 
öltött. a Bíbornokok magas Tanácsán kivül, még 1fi 
úgynenzett Kongregáció!. mondhatjuk Miniszt.:•
riumot. állított be az Egyházkormányzatba. 

A Bíbornokok befolvása az Egyház-vezetés 
tén~·kedi'sébe ma is döntő. jellegű: a Kongregációk 
csak munkam('gosztást jelentl'ttek. El Sl'm leh"t 
képzC'lni ma az Anyaszenteg~·ház kormán~·zatát a 
Kn!1gregációk müködéoe és hihetl'tlen arányú mun
kateljesitményl' nélkül. 

A Pápák állandóan fejlesztették ezeknek a mi
nisztériumoknak hatáskörét. célszerű munkabeosz
tását: (•s az idiik parancsoló igényeinek megfeleliien 
többször átcsoportosították azokat. 1\Iél~·en iá ró volt 
ki.ilönös"n X. Pius Pápa ez irányú intézkedés!'. 

Elsii helven áll .:·s egvszprsmind a ll•grÉ'gibb a 
szent Officium Kongregációja. amelyet még III. Pál 
Pápa 15-12-ben alapított. Ha!áskörP kill·rj«;'d a hit 
és erkölcs mindl'n k.:·rdés(•rC'. ElnökC' maga Ö SzC'nt
st'>ge: titkára egy Bíbornok. 

:\'agyjelentöségü az ú. n. Konzisz~oriális Kon
grC'g:íciója. amely elé az An~·aszentegyház magas 
pü!'pöki karának üg~·e tartozik. Ez végzi a püspöki 
kim.'\·ezésC'ket megelözö rendkh·ül bonyolult és ki
···rit·cl' tanulmányokat. megállapításokat. kutatásn
k<l~. >!b. HPl~·bC'nhag~·ia a m('gválasztásukat. Irá
'""il.ia nz P~~·házmegvék külsö-bl'lsii életét. Ell:·n
,,:·zi ú i <'!!''húzmC'g~·i•k felállítását. 

F'!\' l•l\·úbbi fontos kormányzati központ a 
,. 'n'>c·gek KnngrPgációia. IdC' tartoznak a sn·ntst'o
··. kkr-1 iis:-:zdü~_~ii m!ndC'nm•mü jogi ügy('k. mint 
1ic~;l.-;;-;{u.,ü akadálvok. a házasság l·rvün~·l'ssl\gl·nvk 

·no><•úJI·pJihs·t stb 
. ·-:\"'\:ilá,gi' ·p;tps.úg. t•>\"ábbá a hívPk ü~vl'. min:. 
hu~v l'.<ak nph[m~· pt·ldat r:mlitsünk a biijt. az Cr 
napjának mPgszenteli·sP. a misealamizsna, l'g~·házi 
alapítások. egyházi egFsületi éle. egyházi vagyon-
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kezelés, a világi papság életének külső rendezése 
stb. is mind idetartoznak. 

Az Anyaszentegyháznak mindkét nembeli szer
zetesrendjei külön Kongregáció alatt állanak, amely 
a fegyelemmel, kiképzéssel, a szerzetek vagyoná .. 
val és kiváltságaival és az egyszerű és ünnepélyes 
fogadalommal járó számtalan jogi és egyéb követ
kezményeivel és viszonyváltozásával foglalkozik. 

A Ritusok Kongregációja az Egyház szent li
turgikus cselekmények ősrégi, megszentelt voltát 
iirzi ellen. Ide tartozik elsősorban a szenttéavatáso
kat megelőző sokszor évszázadokra kiterjedő mun
kálatok bevezetése, lefolytatása és gondos ellenőr
zése. Hihetetlen pontossággal. türelemmel, kitartás
sal és rendkívüli tudással dolgoznak ennek a fon
tos Kongregációnak tagjai, akik mint a többi Kon
gregációnak tagjai (Consultoroknak nevezik őket) 
a világ minden nemzetébiil vétetnek V. Szixtusz 
Pápa rendelése szerint. Jól illusztrálja ezt a min
denre kiterjedő munkát a következő eset. Egy an
gol történettudós kétségbe vonta a szenttéavatás 
történelmi alaposságát és megbízhatóságát ... Köny
nyű az Egyháznak szenieket csinálni!" XIV. Be
nedPk Pápa. az Anyaszentegyháznak talán legna
gyobb ioetudósa ült akko-r a pápai trónon. Azon
nal elküldötte az angol tudósnak az éppen folya
matban lévő szpntféavatásnak összes okmányait. A 
tudós áttanulmám·ozta és el volt ragadtatva azok
nak kifol!ástalan történeti értékétől és megbízható
ságátóL ú, mondja a tudós. ha mind ilyen volna. 
akkor mindl'n szenttéavatott előtt mélyen meg
hajlok". ..És mi, felelé a bölcs és tudós Pápa, 
egyetlen érvet sem loeadtunk el ezekből!" 

A Papság magasabb teológiai és bölcseleti ki
képzését és pgyáltalán az Anyaszentegyháznak ma
gasabb tanügyét a Szemináriumok és Egyetemek 
Kongregációja intézi. Ez az Anyaszentegyháznak 
l<özoktatásügyi minisztériuma. 

A legnagyobb hatáskörü. igazán világotfogó 
jellegű Kongregáció az ú. n ... Propaganda Fide", a 
viláemissziók mindC'nn.:•l fontosabb ügyével foglal
kozik. Az Evangélium sarkalatos parancsának 
( .. Menietek és tanítsatok minden nemzetet") szal
gálatában álló számtalan misszionárius és misszio
náriusniik innen n~·Prnek utasítást. támogatást. biz
latást a legmagasabb önfeláldozással járó misszió~ 
,;letükben. Ez a Congregáció olvan font03 szerepet 
tölt be az l'g~·házkormányzati életben, hogy a ró
mai szólásmúd .. bíboros Pápának" mondia annak 
wzetii Knrdinálisát. A görög i•s egyéb egyesült hi
vek gyakran igen bon~·olult ügyével a .. Keleti Egy
házak Kon!!r('gúcióia" fo~lalkozik. Csak 1917-ben 
őnállósitották: addig a Keletiek is a Propaganda 
Koneregációk iogha~ósága alá tartoztak. 

Ernlitenünk kell mi·g a Szentszi•knek államtit
kársági hivatalát, amely a bíbornok államtitkár 
n·z<•t(•sp alatt az Egyházkormányzatnak le)!fonto
sabb és legjelPntösfiitl'ljl'sl'bb ügyeit bonyolítja le. 
Ezt a magas hivatalt a SzC'ntszék külügyminisz
:<·riumúnak is ne\"(•zhl'tjük. Ide tartozn<~l,: a S7.C'nt
sz<•k diphmáeiai ügyei. A bíbornok államtitkflr fo-· 
_gadia nz államok diplomatáit: ii inform:í;j.1 s,ó,•al 
i•s írús!'al a kiiiii'lbözií orszú_gokban beosztolt pápai 
'\unciusokat. EzPk viszont idP küidik a ·.-ilág min
dt'n r(·,·zi'riil jl'i••ntéS<·ikPt. Az í•ll•n mindt•nk01" ('gy 
kivúló bibornok áll. aki a Pápának tPlies bizalmá! 
birja. :\ jPh-n!<•gi Sz<•ntat~·a is PúPá\·á való meg
,·úlasztúsa Pliitt bíboros államtitkúr vol!_ 1\-lindl'n 
;di">knc•k q_:~·ik lPgllal!~·obb pápai diplomatája. Con
'ah·i Kardinúli,. VII. Pius Púpának ez ,• r••ndkívül 
IL·hc•tsi·gii bizalmi L·mbl'I"P is l'nnl'k a font"; pgy
házkormán~·zati kiizpontnak \'olt vezetője. 



Dacyar költlik a ma~ryar n~p:r61 
lrta: Dr. Vöóné Pées Mária. 

I. Körülbelül egy évtizede annak, hogy divatozni 
kezdett a .falukutatás. Sajtó, politika, irodalom -
mindenki magyar népünkről beszélt. Túlbuzgó vltro
siak és "magántudósok" rávetették magukat a falura 
és derüre-borúra tanulmányozták néhány hétig val'!y 
hónapig és vaskos könyveket írtak róla. A falu népe 
érthető bizalmatlansággal fogadta öket és élt a gya
núpörrel, hogy ebből valami ,.uri huncutság·• fog ki
sülni. A falusi ember tartózkodó természetű, még a 
kaskában sem szerel valamit !akaratlanul vinni, nem 
sziveli tehát, hogy firtassák és kikürtöljék az életét. 
A falusi embernek megllannak a maga tiszteletre
méltó hagyományai, .~zokásai, íratlan illemszabályai; 
benne él a természetben, a: l'fiiJházi étlben; alkal
mazkodik a természet és az élet hullámzásához (ritmu
sához). "Kultúrája" belegyökerezett a magyar földbe és 
nagyobb értékek rejlenek benne. mint az úgynevezett 
"gyökértelenek" hamis kultúrújában, u városlukókés 
az .. úri körök" nagyrész(•nek zsidós szellemű, üres. fe
lületes tömegkultúrájában. 

Ezekért u valódi értékekért kapva-kaptak rajta; 
de ezeket csak az ismerheli igazán. aki maga is belőle 
sarjadt ki. régi emlékei \'annak rúla. vagy aki köztük 
él, \·elük dolgozik. szC'reteltel foglalkozik velük. -
megértéssel és megbecsüléssel: ember az emberhez. 
magyar a magyarhoz. Tanító, elöljáró, és különösen 
a pap. a magyar barút: e::ek a:: iga::i falu-kutatók, és 
hozzújuk sorakoznak azok. aldk önzetlenül és szinte 
,.alázatos léleki<4el", fúradoznak népünk megismeré
sén és azon. hog~· megismertessék, azaz .. tudjanak 
róluk", becsüljék és segítsék munkájukat és hogy 
tanuljunk tóliik! 

Il. Hogyan látjcik és ábrázolják a nép jiát a mri· 
gyar költők? 

A költészd: tükör. benne látszik a nép, a haza, 
;.z ember lelke. A költő felel a kérdések kérdésére: 
ki ragy te. eml".r? örömöd. bánatod, küzdelmed, 
gyarlósúgod. szenved<•sed. hősiességed: mindezt meg
világítja a költészet. mint a pásztortüz lobogása a 
mellette ülök an·út ... 

A régi mayyu r kiiltés:et keveset foglalkozott :1 

magyur falu,-i emberrel. Az élet-halál hurc miatt, 
- amelyet a magyar \'ivott - még történettudósain)< 
sem tudtak részletes. teljes képet rajzolni életéről. O 
a mult idők né•·tl'lcn munkása és hőse. uki húzta 'lZ 
igút. dolgozott. \ú·zett u küzdelmckben. hallgatott és 
róla is hallgattak. c~ak u lll. században kezdenek 
érdeklődni h·anta. a lfl. s:á::adhan s:intc ,._fijlfcdc::ik" 
a népet. A rcndis(•gből kibontakozó mugyar élet. '' 
. reform:-or··. eleinte regényes szinben mutat.ia be '' 
nép fiúnak alal,jút (a bet~·úrvilúg romantikúja). dl! 
csakhamar rajongilssui és lelkesedéssel veszi kiirü' 
a munkús. dulgos mag~·art. nemzetének nagy értékét. 
A reformok jót'l-:;zt érte történnek s a 1'1. s:ri:url n<•m
csak a pulitikrihun. lwnem a:: irodalomhan is polgár
jogot ad neki. Széchenyi. beján·a az orszúgot. maga 
is fölkarolja sor,;ukat; elismeri, hogy júzan. okos fő
ben núlunk nincs hiány cs sok földmíives gazdu <'fill
maga fölér li:: turláléko.<sal. 

A marn1ar Jobhág !J s:il·ettépii s:e11 l'l'desc Katon .o 
.József Búnk búnjúban (1814-15) iiltött alakot. Kön~·
nyekn• indit TilwrC'nak. a s:cgény johhrifi!JIIak palla
s:a: .. Tekinteni-l csak egvszer húzunkba. <•l\·e lútnúd a 
panas;o:1 <•lii1 tl'd" . . . Az ·icll'genek (•s a It-h ütő ud\·an 
nép ,.jút,·zanak. zabálnak szüntelen". ..nekünk kémé
nyeinl<ri"ll clpu=--ztulnak n gól~·úk. n1in:•J magunk 
cml·~ztjuk cl a hulladékul is .. ... - .. L·~ aki ~záz meg 
százezret rabol. birúja Jlo,-zen annak. akit a szüksl•·; 
garast rabolni ken~·szerített" ... 

Amit pedig a nHI~JYar nép ér:ett, és nm i s:ci::aclo · 
kon rit s:ullti!Jalit u ll'lkdll'tl, az llll'!Jlll'llll'Sl'lil'<' t•irul 
ki P<•löfi és ArtHifi köl!és:<·t<•bcn, hiszen maguk is 
onnan kerültek ki. ott neveliidtek és (•Jelük javnt 

valóban a nép között töltötték. Petőfi "égbe emeli" e 
népet, amelynek 

"egyik kezében eke szarva. 
lgy látni a szegény jó népet, 
így ont majd vért, majd verítéket, 
amíg csak élt e tart". - Megénekli a juhász t. 

a bojt;lrt, Kukoricza Jancsi!, koszorút köt Lenkei hu
szárjuinak és tiszteletet követel a közkatonáknak. -
Arany, akinek édesapja írástudó falusi ember volt, 
költészetével a magyar élet legmélyére hatol, bemu
tatja, mint valami tükörben: hogyan cselekszik a ma
gyar ember. S e költészet egész ragyogása a magyar 
népre esik. Mennyire ismeri. szereti az Alföld né
pét, amely századokon át, török-tatár ellen, .. éhen
szomjan védte a magyar hazát!" Sorra bemutntja öregét
apraját: a hü Bencét. a vén gulyást, a pörlekedő há
zastársakat, u bénu honvédet, a Családi Kör gazdá
jút, nyájas háziasszonyát, gyerekeit, az eladó leányt, 
- de ki győzné őket fölsorolni? Finom vonásokkal. 
lulálóan jellemzi nevezetesebb sajátságait: haza- és 
főldszeretetét, józanságát, nyugalmát, vendégszeretetét, 
hugyománytiszteletét. tartózkodó, szemérmes természe
tét, büszkeségét. (még a magyar koldusnak "sem szo
kása: kérni. kiabálni. csak bemenni, s bent az ajtó
félre állni".). Látja népünk hibáit is, gyarlósltgait is, 
de azt is. hogy hu megtéved. Istenhez tér és magába 
száll. Gazdag Imre mondja (Az első lopás-ban): "ha 
gonoszul tettem, igazán megbántam" ... 

.. A megtérő juhot befogadja nyája, 
Becsületem is még talán visszatérül ... 
Vagy, ha már égnem kell, ne magam tüzében. 
Ne öntsek ezentúl mugam arra olajt: 
Am maradjuk tolvaj a világ szemében. 
Csak a magam lelke ne kiáltson tolvajt!" 

Nemes jellemvonásol,at találunk Vargha Gyulának 
az Alföld népéről rajzolt képében és Endrődi Sándor
nál is: "Csendes fulucskába jöttem - írja, - erős, 
szálas napbarnított munkásnép sürög köröttem". S 
mintha eg~· szi\· zengené. itt. is. ott is hangzik szép 
köszöntése: .. Dicsértessék az Ur Jézus - mindörökké. 
mindörökké!" (Folyt. köv.) 

NEPI VALLASOSSAO ... ! Ezzel oly területre llip
liink, amelyell csak a 11éps:cretel leggyengéd!'bb ér
zésével jár!halunk. Nem szabad itt megmosolyog
llillik semmit. Nem s::imatolhalunk babonát. mii· 
velellenséget, tudatlanságot ott, ahol az Egyhá: lel
ke borul rri a néplélek sajátos ri/ágára és szentefi 
meg e::t a lélek-templomot. Nem né:hetjiik le a nép 
imrídko::o lelkének stílusát. nyell·ét. gondolatait, 
s:ertartásos s:okásait, énekeit, áhir.alának maga
s:iille s~imboli:musát. S:('11f c:: a hely! - lrhaljuk 
a nép lclkit·ilcigának portriléjára is. A: Egyház csn
dálatos lélekkel fonódott a népi lélekbe. Nem tö
rődött a::al. és:ret,es:ik-e munkáját, kellőképe'lt 

méltatj,ik-<•. IH·csiilik-e .. urak" és racionaPsta fel 
.fujtak .. n•11orítanak-e ho::ri népictlc>n ll<'l'elésii ,i.< 

i:l(>sii ráru.<iak:' Az Eg11há: míndig a népé t•olt. S 
!'olt idö, amíkor csak a népé •·olt iya:áhan. Gon
doljunk <'!lll cmberöl!őt•cl korábbra. A: Egyhá:: t•ál
lalta a: iiregauyc;kás, a bunrlas:agiÍ l'allásosság mep· 
nlri:ri lwnr1on hírdeteit jel:iijCt, ugyanakkor a biráiti 
.. •iri" o.<:!ályt nem láttuk templomainkban. s a: ér 
!elmíséget •·alosággal tériteniink kellett, több é•·ti
:crles miss::íonálá~sal Istenhe:: •·e:etniink és a •·al· 
Irisos i•lethe:: s:oktatnunk. S a: Egyhá: ménis el. 
Mégpedig olt. ahol a legfrissebb é.• legerüsebb a:: 
éll't: a nép s:ít•ében és áhitalábau. UJ ELET. I .. 196. 
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L6rlnc bácsi 
Picbné Imre Mllrla. 

... Hát meghalt ... O is meghalt, a kicsi Ve-
ron . . . A kicsi Veron .. . 

Sugaras kacagó öklömnyi élet ... 
Úgy aludt el, hogy még az illanó élet utolsó 

sugara is ottfelejtődött a kicsi gödröcskék fehér 
párnáj án. 

Összerendezgette a szobát. Megigazgatta a gyü
rött párnát, ráhuzta a rongyos takarót. Betakar
gatta egy ócska, foltos kabáttal is. Ne fázzon sze
gényke. Mert, hogy november van már. Halottait 
napja éppen. 

Kint sürü köd ül a falun. A szél hidegen és 
nedvesen futott a fák csupasz ágai között s jaj
gatva bujt a kicsi házak apró kéményébe. 

Leült az öreg az ágy mellé s vigyázta kicsi 
unokája mosolygó álmát ... 

Az ablakon sötéten leselkedett be a novemberi 
szürke, hideg délután. 

Az öreg, beteg órán nehezen vitték elöre a 
mutatf>t a lomha, unalmas, sötétarcú percek. 

Nagyot sóhajtott Aztán mozdult az öreg. El 
kellene menni a plébános úrhoz s megmondani, el
repült az ő kis madara ... El ... Örökre ... 

Indult. Az ajtó mellett, a szoba sarkában Má
ria-szobor állott, kéken, fehéren, csillagkoronásan. 
Az öreg felnézett rá s néma tekintetével rábízta 
a halott gyermeket. 

Csendesen húzta be az ajtót maga után. 
A szél hideg nedvességet csapott az arcába, 

bebujt a kabátja alá, megvacogtatta a fogát. A sár 
cuppogott a lába alatt és felcsapódott a csizma 
szárára. Űnneplős emberekkel találkozott, akik 
csoportosan jöttek, vagy áldogáltak. Komolyak 
voltak és ünnepélyesek. 

- Halottak napja van . . . jutott eszébe az 
öregnek. 

Közel volt a plébánia. Alig ment s már be is 
került a kis kert kitárt kapuján. 

Indulóban találta a plébános urat. 
- Na, mi az, Lőrinc bácsi, csak nincs valami 

baj? 
Az öreg lehajtotta a fejét. Reszkető kezében 

csak forgatta, forgatta ócska kalapját. A szó amint 
feljött a torkán, ott meg is rekedt. Nem bírt elő 
jönni. A keserüség elborította, fojtogaita és olyan 
nehéz volt a szive. szegény, öreg szíve, hogy azt 
hitte. meg kell szakadnia. 

Jó ember volt a plébános úr. Biztatóan tette 
kezét az öreg vállára. 

- No, Lőrinc bácsi, mondja el. mi hozta ide? 
Ismerte régen az öreget. A faluban csak úgy 

hívták, hogy Lőrinc bácsi. 
A másik ne\·ét nem is tudták. Nem is kérdez

ték. Mt>g talán maga is elfelejtette már, hiszen 
olyan régl'n \'Olt az. amikor ide\·etödött a faluba. 

Libákat iirzött. A falu libáit. Kis siheder volt 
akkor. Liirinc. A Liírinc ... 

:'.!'~clrnki cst>li·dje. Azóta itt \"an. Volt feln
't'.~P. ;,·, fia. >::é·p menye. kis unokája. Mind it!
;,:l.gyták. 

·- :\leghal: :'olc•ghalt a kicsi Veronkám 
!~ ... Ö is ... 

Hcszketn~ buggyant föl a torkából a sirás. 
A plébános meglepödvl' nézett rá. 

. -. Hogyan. Liírinc bácsi. hiszen tegnapelölt 
mPg lattam, ahogy az udvaron játszadozott. Kicsi 
fabábu volt nála, azt altatgatta. 
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Nal!'·ot sóhajtott az öreg. 
- Kicsi fabábu ... igen ... azóta ... Nem tu-

dom, mi lelhette. Csak sirt, sirt a lelkem ... Lefek-
tettem. Olyan forró volt szegényke, mint a parázs. 
Csak vetette magát az ágyban ... még a tejet is 
igen hiába kínálgattam, nem köllött annak semmi. 
Elment az anyja után ... Temesse majd el, plébá
nos úr ..• 

Elfordult, hogy a plébános ne lássa a szeme 
árkában lefutó könnyet. 

- Üljön le egy kicsit, Lőrinc bácsi! Nyugod
jék meg . . . Tudom, milyen nagy szomorúsága ez 
magának, de nem szabad, hogy emiatt megbántsa 
a jó Istent. Hiszen ö méri ki az örömet is, a szomo
rúságot is. O tudja azt, hogy melyikböl mennvit 
~írunk el ... Azt a kiPsi leánykát is, ugye, az úr
lsten adta magának, hogy öröm legyen öreg, szo
m?rú napjaiban . . . Hogy miért vette el most. azt 
meg nem tudjuk. De hogy így jó, ahogy a ió Isten 
akarta, az biztos! . . . Cs:!k még nem tudhatjuk, 
hogy miért . . . Nyugodjék meg Lőrinc bácsi! Az 
Isten kifürkészhetetlen akarata, hogy most csak 
azt érezhetjük, hogy elvette tőlünk. 

Az öreg ráhóiintott a fejével mélyet, nagyot. 
- Elvette ... el ... 
- Nekem most el kell mennem, sokfelé van 

d?lgom. Menjen maga is haza most, Lőrinc bácsi, 
v1gyázzon rá. Holnap elnézek magukhoz s holnap-
után ki visszük a temetőbe... ' 

- Nagyon megkőszönőm a plébános úrnak! 
Együtt léptek ki a kapun. A szél meglebben-

tette a kabátjukat 
- Isten áldja, plébános úr! 
- Mae:át is. Lőrinc bácsi! 
Kétfelé indultak. 
A kis szobában hideg volt s már maidnem tel

jesen sötét. Az árnyékok megnöttek s feketén ásí
tott az öreg almárium. 

Lezökkent az öreg a székre. 
Nagyot sóhajtott Most imádkozni kellene. 

Összetévedt két reszkető keze. Csomós uiiai össze
kulcsolódtak . . . Hogy is kezdje? Már régen, na
gyon régen nem imádkozott. 
. - Miatyánk ... kínlódott benne egy régi em

lek, gyermekkorából egy puha ölelés. Mennybí>li 
Isten, hogy már elfelejtette! Összeszorítja a· s7á
ját, ráncolja a homlokát, úgy gondolkozik. Mégis 
nem megy. 

A sötétség belépett a szobába az ablakon s fe
kete leplével mindl'nt beborított. 

Az öreg csak sóhajtozott kínlódott. sehogy '''m 
akart kisikerülni s?.áján az imádság. · 

-- Miatyúnk, Miatyánk, Isten ... 
Nem megy. A térdérc támaszkodott és a tl'

n~·Prébe vette a homlokát. 
- Rongv Pmber vag~·ok - keseredett m<·,.. 

iobban a s?.ája íze. l\tég l'Zt a imádságot sl'm tu: 
rt•)m n•h• adni... Istt>nPm' Rúejtette fejét az 
ú.!!~·ra. 

. ~- IstPm·m~ <'mt·lkl'd<'tt bc·nnl' !'gy n<'h:•z 
'<>haJ.:- F:ln.~ ~<·cl. l'!\'C'ttl'd. hát \'igyán rá jobban. 
m:nt <·n \'Igvaztam! 

.\ kibuggvanó kiinnyl't ~z(•tmorz~olta az öklío
\'l'L 

Halottak napja \'an, Pszmi·l fiil benne mPgint 
Az <'mbPn·k a tr·ml'liihl• mPnnek. virágot visznPk a 
~~ro~r~. FelmPrül bPnne egy r(•gi, ríogi emlék, fp

hervlragos, kicsi ll'mctii. S benne szomorúan. i1r-



Vallási népköltésünk legszebb virágal között disztenek a Mária-siralmak. A keresztény lélek párat
lan részvéttel szem!éli a Szüzanya szenvedését a keresztfa tövében meghatott lélekkel osztozik az anyai szlv 
kese~ü~égé~cn, s a legszentebb Anya fájdalmait úgy érzékelteti ~ leggyengédebben, hogy bánatos szavakat 
ad BJ~~ra es elJ?~naszolt_atja vele szenvedésének okát, Jézus keresztrefeszítését és halálát. Két ilyen népi 
eredetu és az előenekes-Irodalomban Igen használt Mária-siralmat mutatunk be olvasóinknak. 

L a 
(Dallam: Mennyországnak Királynéja.) 

Oh, jaj nékem, Máriának, jaj, keserves egy anyának, 
Jaj, mely nagy bánatban vagyok, mert már tudom, 

(árva vagyok. 
Rárohantak szent Fiamra, a farkasok bárányomra; 
Jaj, már tudom, hogy megölték, keresztre fölfeszítették. 
Oda van már reménységem, kiben bízott az én lelkem; 
Jaj, hát mármost hová menjek? Vigasztalást, jaj, hol 

(vegyek? 
Szánjatok meg, jó barátim, kik tudjátok árvaságim; 
Jaj, mert megszakad a szívem, haldoklik már szép szfl-

(löttem. 
Szent lelkedet már kiadtad, véredet mint kifolyattad, 
f:n lelkemet árván hagytad, de mennyeket megnyitottad. 

Testedet bár levehetném, karjalmmal ölelhetném! . .
Jaj, de magas a keresztfa, el nem érlek, Fiam, rajta! 

\'ajjon, van-e, kl Jevenne, és ölembe helyeztetne? 
Oh, jaj, szerelmes magzatom, jaj, de sok sebeid látom! 

AltaJ van oldalad verve, egy dárdával sebesítve! 
f:n szívem ls hegyes törrel, rakva van keserűséggel. 

!l..tgy fájdalmú Szüz 1\lária, bűnösöknek szószólója! 
Esedezz értem Jézusnál, most és halálom óráján! Amen. 

ván, sötéten egy kis halom. Az anyja sírja. Nem 
volt rajta virág. Ö kicsi volt, árva, hogyis díszít
hette volna drága virággal, kicsi mécsessel? ... S 
most megint olyan árva, megint olyan szegény ... 
Még lámpát se tud gyujtani. Tegnap leverte az asz
talról az üvegjét és eltörött ... 

Kint a temetöben ezernyi mécses világit. Min-
den siron van egy kicsi láng ... 

Nagyot dobbant a szíve. 
Igen, minden siron van egy kicsi láng. 
Némelyiken kettő is. 
Kettő is. Fészkelődött benne a gondolat. 
Izgatott lett. A torka kiszáradt. 
Talán van olyan is, ahol három világit. 
A szive magasan vert. Az óra élesen ketye

gett s az almárium nagyot roppant. 
Sok kis mécses világít kint a temetöbtn. Pisz

kálja tovább a gondolat. 
- Veronka, kis virágom! Köd va:1 kint és sö

tét. Késő is van, már mindenki hazament a teme
töböL Ki látja meg, hogy a sok-sok kicsi lt>ngból 
egy eltünik? 

Már mozdult a lába, de valami még vissza
tartotta. - - - - - - - - - - - - - -

Megáll. Hallgatódzik. Semmi nesz. Most be 
kL·IIL>ne J(•pnic a kerítésen. Gyerek is megteheti. 
Alacsony. Még körülnéz, mintha attó! félne, hogy 
meglátják. Pedig az este sűrű, ködösen, fc·ketén 
IL·kszik a falun. Nekifohászkodik. Halkan nyög, 
hajlott hátával a kerítés túlsó oldalára jut. A szíve 
a torkában ver. Egy lépés, kettő s már a sirok kö
zött van. Apró mécsesek buknak ki a ködbiíl kö
röskörül ... Itt csak egy van, ott !s ... amarra, 
min!ha liibbet látna. Indul. Kavics csikordul a lába 
alatt. Ijedten megáll. Figyel. Semmi. Csak a vég
tclen csend ... Végre ott balra a más•Jdik siron, 
mintha három mécses lenne. Törött üveg •·an kö
réjük szurva a földbe, hogy a szél el ne olthassa. 

> ., 

(Dallam: Szüz Mária sző!őtöke.J 

Oh, jaj, nekem szomorúnak, bánattal teljes anyának, 
Megfosztattam szent Flamtöl, mlnden vigasztalásomtöl. 

Rakva vagyok fájdalmakkal, hová menjek ily bánattal? 
Jaj, már nekem minden léptem, halálig szomorú szívem. 

Oh, mely árvaságban vagyok, szent Fiamért majd meg-
(halok, 

Oh, sok árvák, ne hagyjatok, bús szívem vlgasztaljátok. 

Szent Fiamat mert megfogták, jaj, már tudom, megkí-
(nozzák, 

Oh, esak még véle szólhatnék, valahol rátalálhatnék. 

Zokoglisom és sírásom, szaporodik nagy bánatom, 
Szent Flam~t nem találom, oda van kedves magzatom. 

Te vigasztald meg szlvemet, oh, szent Fiam, keservemet, 
Hogy csókoljam sebeidet, a te áldott kezeidet. 

\' eled, szent Fiam, mlt tegyek, szüz ölembe hogy vegyelek. 
A keresztröl Jevennélek, jaj, de magas, fel nem érek. 

Atölellek kezeimmel, megöntözlek könnyeimmel, 
úgyis te voltál mindenem, keserves lesz már életem. 

Nagy dicsöség az Atyának, Szentlélekkel Szent Fiának, 
Tisztelet Jézus Anyjának, fájdalmas Szüz Máriának. 

- Szűzanyám! - nagyot fohászkodik. A szíve 
hangosan döngeti a mellét. Már nyuJ a mécses 
után. A háta mögött ág reccsen. Megdermed az 
ijedségtől s a szíve bénultan megáll egy pillanstra. 

- Szentséges Atyám! - mintha valahol fél
reverték volna a harangot. A keze reszket, amint a 
mécses után nyuJ. Fekete ujjá·1.J! elmorzsolja a 
lángot. Az olvadt viasz a könnére ragad. Elrendez
get! a virágokat s a mécsest elrejti a kabátjában. 
Felsóhajt. Csak még egyszer hazajuthasson! Bent 
a faluban embPrekkel találkozik. Azok nem figyel
nek rá s ő dobogó szívvel szorítja magához a lo
pott kincsét. Oh, milyen hosszú az út hazáil{! 

Csendesen nyitja az ajtót, s amint belép, a 
szoba dohos, fülledt levegője megüti. Gyufaszálat 
kotor elő a zsebéből és a csizma talpán vegiql1úzza. 
Sercegve kap lángra a gyufa kénes f•~je s a fény 
nyomán egy~ás után lépnek ki a >ötétböl a kis 
szoba ócska butorai ... Az ágyon csendbtm, rnoso
lyogva alszik a gyermek. Az öreg a mécsest E-oZ ab
lakba teszi, fejtől a halottnak. 

Nézi a kicsi, fehér gyermekarcot s pókhálós, 
öreg szeméből kibuggyan a könny. 

- Veronkám, kis virágom! 
Ráborul a kicsi halottra s a melléböl gát nélkül 

szakad föl a zokogás. 
Kint a temetőben ezernyi mécses világít. Ki 

látja meg, hogy egy pici láng eltünt onnan, hogy 
mutassa az útat egy éppen most elszálló kicsi lé
leknek? Szelid fénye elömlött az ágyon, az ;ireg 
padlón, szétfolyt a takarón, elborította a halott 
gyermek szőke fejecskéjét s a ráboruló :ireg ~züst 
haját. 

A titokzatos, mélységes csendben fehéren, mo
solygón búcsúzik a földtől öreg Lőrinc bácsi utolsó 
öröme, kicsi unokája, Veronka ... 

Sugaras, kacagó, öklömnyi élet ... 
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Szent Ferenc fiai Uividéken 
P. Szlkra Ferenc, O. F. M. 

,.Ezen a tájon lengett Tomori zászlaja, ezen a tájon 
iengett Kapisztrán zászlaja. ezen a tájon ragadták ke
zükbe a zászlót most is Szent F" ·ene fiai. hogy azt 
mindenen keresztül, akadályt, neh~z~eget nem ismerv~ 
\'igyék diadalra" mondotta P. Uza;,tzy-Zadravecz Ist
ván ny. tábori püspök. 

Újvidék kat. közönsége régóta várta már a feren
cesek végleges letelepedését. De ezt inkább \'issza
térésnek lehet ne\·ezni, mint letelepedésnek, hiszen 
amikor 1702-ben megalakult itt az első kat. egyház
küzscg. a pl•ter\·úradi zúrda ferencesei vúllaltúk az 
új\·idéki katolikusok lelkipásztori gondozását. A fercn
cesek Ujvidékre való visszatérését Léh Mátyás szep
ligeti plébános nemeslelkű ajándeka tette lehetövé. aki 
saját egy emeletes házát ajándékozta a ferenceseknek. 
A villa természetesen átalakitásra szorult és ezzel a 
munká\·al januárban készültek el. A \'illa földszinti 
részét ideiglenes kápolnává alakitották út, mig az 
emeleten van elhelveZ\·e a zárda. 

Az újvidéki hi,·ek álma igy végre valóra vált. 
Gyertyaszentelő ünnepén nagy ünnep kereteben szen
telték fel az új\·idéki ferences atyák ideiglenes ka
polnáját és zárdájút. az újvidéki katolikusság nagy 
tömegei jelcnlékben. A kápolna- e,; zúrctaszenteh;st P. 
Uzdócz\· Zadra\·ecz István püspök végezte, aki meg
ható sza\·akkal magyarázta meg a jelenlevő hatalmas 
tömegnek a ferencesek letelepedésének célját a ma
gyar katolii~u~súg e lPgdClibb végvárában. A IÜlpolna
és zúrdaszcn1elé~en n:·~zt,·ettek a vúrosi hatösúgu!< 
intézmények és egyesületek vezetöi is. A kalocsai fő
egyházmegyét dr. Ijjas József érseki biztos képviselte. 

Az unnepseg a kúpolna- és zárdaszentel0ssel ~11:m 
ert véget. Az újvidéki katolikusság Szent Ferenc fiai
hoz való hűséges ragaszkodúsát, őszinte megbecsü10sét 
és szeretctet nagy:-;zabú!'Oú és kitünücn siJ{crü!t 
ünnepéllyel akarta bebizonyítani. 

Február 2-án délután a Katolikus Otthon nagy
termét. a karzatot és a melléktermet zsufolúsig meg
tö:tötték a hi\·ek. Mindenki ünnepelni akarta Szent 
Ferenc barnacsuhás szerény fiait. Az ünnepségei :1 
wnitókepzö enekkara n~·itotta meg Búrdos Lajos Szcn~ 
Imre Herceg c. szerzeményének kifogástalan előadúsú
val. Utiina Snaka Fcn•nc e::pcrcs-pl{•bimus meleg sz;,_ 
\'akkal köszönti a barátokat. akik most már Uj\·idékre 
ts kiterjesztettek az egt·~z \·ilágon i~mert áldú:-'os mun
kájukat. Majd dr. Yitéz Hon·áth Kúzmér tolmácsolta 
az új\·idékiek szeretetét. amellyel fogadták Szent Fe
renc fiait. ,.Nagy nycr~,;ég ::zilmunkra az ö leteleped&-

sük ebben a délvidéki végvárban és ezekben a napok
ban. Keresztény szempontból és magyar szempontból 
egyaránt. Hirdetni fogják ebben a városban az össze
·fogást, tekintet nélkül arra, ki milyen nyelven dicséri 
az Urat. Igazi barátai lesznek mindekinck, kiesiny
nek é>s nagynak, szegénynek és gazdagnak", mondotta 
a helyettes polgármester úr. 

A nagy éljenzéssei fogadott beszéd után az újvi
déki vonósnégyes Schubert d-moll vonósnégyeséneK 
II. tételét adta elő művészi megérzéssel, nagy tetszést 
arat va. 

P. Uzdóczv Zadrave<·z Istvim mondotta el azután 
ünnepi beszédét, amit mindenki mély meghatottsilggal 
hallgatott vegig. 

Beszédének fő gondolata: Eg~·edül Jézus Krisztus 
az az alap, amelyre épithetünk ma. amikor borzalmas 
világnézeti harcok dúlnak. Erről az alapról letérnünk 
nem szabad, mert mindenünk elvész. Otthonunk. csa
ládunk, es elveszünk mi magunk is. Ezt a krisztusi ala
pot jöttek erősiteni és erre akarnak épiteni a ferences 
atyák. a barátok. A mag~·ar nép nem hiába ne\·ezte 
öket barátainak, mert azok valóban igazi, hü barátai. 
akik mindig segitségere \'Oltak és vannak. A magyar 
nemzet sok gyilszt látott történelmében. de mindig '' 
barútok \·oltak azok, akik ,·eszelyre sohasem néztek, 
hanem mindig a nepet szolgúlták. Újvidékre is azért 
jöttek. hogy azt a nemes munkút végezzek, amit eddig 
\'égeztek, mindenütt. de különösen Magyarországon 70ll 
é\·en át. A gyönyörü beszédet percekig tartó tapsvihar
ral köszönte meg az újvidéki katolikusság. 

Beszéd utiln a tanitók(•pzö enekkara .. Boldogasszony 
anyánk·'-at adta elő Demény Dezső feldolgozásában. 
ki\·á!ó sikerre l. 

A zúróbcszédet P. Schrotty Púl, az Újvidékre visz
szatért ferencesek tartomúnyfőnöke tartotta meg. Kö
szönetet mondott mindazoknak, akik annyi szeretettel 
fogadták a ferencescket Újvidéken. Léh Mátyús szep
ligeti plébúnosnak. aki adományú\•al lehető\·é tette a 
ferencesek \'isszatéréset, útadta a konfráteri diszokle
velet. Beszéde végén bemutatta az új zárda tagjait. 
P. Körösztös Krizosztom az első házfőnök, aki ÚjvidP
ken m:"1r eddig is nemes, önfelúldozó és fúradtságot 
nem ismerö munkásságot fejtett ki. Segitsegül P. Kiss 
Józsefet, kiüo!ó hitokt:ltót és P. Szikra Ferencet, majd 
Anicél és Modeszt test \'ére ket kapta. A tartomány
főnök szavai utim a je!enlevök elenekelték a himnuszt 
(•s ezzel vegct is l:rt a lélekemelő és magasztos ünnep
ség. 

Lsetleg az előimádkozó lakásán. Az 
i,itatosságot a Fájdalmas Szüzanya 
lisztl'll'te 1'. kiin~·vecski•böl vegezzük. 
Ara 30 fillér! :\legrendl'lhetö: :\lag~·ar 
Barát G~·öng~·ös. :\IAG'l'AR BARAT 
\,ELKISZÜ\'ETSI!:GE. 

f'erenc közbenjárására tartsa összr 
ezt a kis nyájat, melyet O 14 évig 
oly buzgón, nagy odaadással és me
ll'g szt>relt>ttel \'t'Zctett. Mlndnyájan 
szt>rettük kedves modora es jó szivt' 
miatt. S most kiiszönjük a jó lstl'n
nrk. hogy J.l <·vig a mit>nk voltál. 
t:mli•kezetiink, imánk, es szeretl'lünk 
ott virraszt hó\·ai betakart sírod fe
lett. hová hosszu és fájdalmas, de tü
rl'lt>mmel viselt sz<'nvl'di•s után ter
tN. Pihl'n.i bi•kt'bl'n, álmodj ••srnde
-.·n! Imádkozz i•rtiink i•s szegt'ny so
kat szenvedett i·des hazánkért. :\li is 
ki·r.iük a jó lsl<'nl, hog~· adjon lll'k~d 
i:riik n~·ugodalmat. ·- Szent Fl'r••m· 
\·iJági r<•nd.i•• ll'lki üd\'t•t•rt h·hruár 
11-i•n l'oJ:"ja i•rll' a SZI'nlmisi•t bl'mu
latni. (Ki\"llllat az 19U. ll. 7-i•n meK
tartott ~;~·üli·,riil, ml'i~·et emli•k•'n<'k 
szant Ritza nii\·i·r.) 

SZERYEZZCK :\lEG A FAJDAL
U AS SZl'ZASYA-AJTATOSSAGOT! 
Harcoló katonáink kérik imáinkat 
és a Szt>ntat~·a sürgeti, hog~· a Szüz
anya oltalmába ajánljuk honvedein
ket es a világ sorsát. A g~·iingyösi 
Fájdalmas Szüzan~·a ösi keg~·ht>h·én 
a háború idt'jén mindl'n penlt>ken 
rl'ggel i·nekt's nag~·misét. este 6 óra
kor pedig litániát i•s ájtatosságat tar
tunk har<·olo katonáinki'rt. CSATLA
KOZZL'SK 1m1n;z AZ A.JTATOS
SA(iiiOZ :msf;L TÜBIU;N. Beszél
.iük meg az előimádkozókkal és bú
•·su\·ezetökkel. sz<'rvezzük ml'g minél 
több heb·en. Ahol pi'nteki napokon 
nem végezhetik, ott tartsák meg va
&árnap d. u. a litánia előtt vag~· után, 
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SZENT FERENC \'ESZPRI!::\11 
\'ILAGI (IIAR:\IADIK) RENOJtNEK 
GYASZA. t'ebruár 4-en a kis harang 
síró hangja lt•metesre hívta a VI'SZ

prémi terdáriusokat. l\leghalt kl'dves. 
,jóságos Eliiljárónk. P e l e n y i F e
r e n c ny ug. <'St'ndöralhadnagy, a mi 
szerell'tt t'••rdinánd ll'stvi•rünk. Fájó 
sziv\'t'l vl'ttiik a szomoru hírt, kiin~·
n~'t'Z\'<' imádkoztunk ravatalánál. cl
kisi•rtük utolsó útjára sírjához, hová 
•·g~· jámbor. imádkoz<i t'il't után ti·rt 
ml'gpihl'nni. l'•·hi•r ll'lke már a .iú ls
tennél \'an s .i••lt•nti mint jó katona: 
.. ('ram~ .\ 11aram•sot lt•ljf'silPII<'m". 
A )Jindl'nhatú. a mindt•n jónak ju
talmazúja. m••.:adja nl'kl <'z•'rt a h'K
nag~·obb kitünlf'h•st: az iiriik boldog
ságo!. S Ö meg ki·ri számunkra a ke
II"Yelmet. hog~· menn~·ei Atya Szent 

TORI!\'('St:S a rl'ndi l<•stv•'r<'k í•ha
.iára P . .JaJ:"ii"Za Juvl'nál, O. t'. :\1. h. 
tartomán~·l'öniik atya háromnapos lel
kig~·akorlatot tartott, meb· l'iih'rt egy 
misszi<Í\'al. A tesl\'•'rl'k Bednár Pál
ni• <'lölj:írímö\·i·r ll'lkes Irányitása 



FERENCES SZEMMEL 
Jubileumra emlékeztet két nagy 

multú és hatósugarú erdélyi kato
llkus folyóirat, A IIIRNOK és KA
TOLIKUS VILAG harangja, 40 éven 
keresztül hirdette a krisztusi igazsá
gokat, teljesitette jó és balsorsban a 
magyar küldetést, terjesztette a ma
gyar müveltséget, képviselte a feren
ces gondolatot. A Magyar Barát kü
lönösebb tisztelettel hódol a 40 éves 
fordulón, mcrt a HIUNOK gyerme
kének és követének keg~·etetével i-s 
hűségével csatlakozik az ünneplők
höz. A régi nagy Magyarországon A 
HIRNÖK, akkor Szent Ferenc Hír
nöke, volt a magyar ferences kühle
tés sajtóképviselete. Az igazságtalan 
békekötés után nem teljesitheHe hi
vatását a megcsonkitott Hazában, ha
nem magának is az t'lszakitottak 
rabságát kellett vállalnia, s a szen
vedö mag~·arság könnyeit törölni~. 
P ogy munkája idehaza se hiányoz· 
:ték. született meg a Terdárius J{öz
Jöny, késöbb Ferences Közlöny, mai 
r!(· 'l< én Magyar Barát. Kl-t évtized úta 
útjainkat kl'ttéválasztotta a történe
h•m. a közös esznu•hez, az atyai iirü!t:
si·ghez azonban a mai napig hÜ"'I:c
,,ck maradtunk. Koloz~vár és {iyün · 
gyös két gyujtópontja ug~·anann.ll< ~ 
fer(·nces feladatnak: csak azt·rt ,-át
tak ketté, hogy mennt"l tüzete-.·blwn 
h••~!·ák át a mag~·ar lt'reket Sunt Fe
renc Atyánk apostoli 1<-lki·vd t'S a 
kereszt.:•ny áhitat ferences kenetjé
vel. Ebben a szellemben állunk A 
HIRNÖK és a KATOLIKl.'S HLAU 
ünneplőinek táborába. s kívánjuk Is
ten áldását a mult munkásaira i·s a 
jövendő feladataira! . . . 

Kallódó magyarak nyomában fo
lyik Erdt'lyben hazánk egyik leglá
zasabb nemzetmentö munkája. az 
idegen tengerben szétszórúdott ma
gyarság megmenti•se. :\la még felf<'
dezésüknél tartunk csupán. Két-há-

mellett szépen apostolkodnak a fe
rences sajtó terjesztésbt'n is. Amint 
értesülünk. hamarosan lesz rendi ott
hon uk is. 

ECSf:DEN, a szentmisszió alatt 
mintegy 100 lélek öltötte magára sze
ráfi Atyánk ruháját. Tóth Balázs 
ecsédi terciárius igazgatót már isml'
rik lapunk olvasúi. hiszt'n tiibbsziir 
beszélt már terdárius nag~-g~·üll's••in
ken. ö volt az előki·szitőjl' cnnl'k a 
szi•p beöltöztt"tl·sm•k. mel~·et Ih·z 
Marián at~·a tartott. 

EGY LEVf:LI3ÖL. 
,.Más alkalommal :30--!0. t•st•t

leg 60-an \'Oltunk. mo:<t pt·di~ 
-!00-500 kiirül h•hl'ltünk. amikor 
megkl>zdtük. kl-siibb pl•dig ú1Lln
dóan tiibbvn <·s tobben n>l'unk. 
Sza\·akkal nl'm ll'hl'l azt ll'irni. 
amit érzett az t•mbl'r l'Zvkvn az 
l'Steken. Valami küliiniis ihlet 
szállta meg az l'mbl•rt. mikor fl•l
hangzott az <·nek: .. :\Iúriú: dics<·rni 
hívek jöjjetek ..... majd szorosra 

.. , 

rom magyarért kilométereket tesznek 
meg, néha napokat áldoznak, mert 
haza kell menni, s a magyarságnak 
meg kell menteni minden lelket. Eb
ben a munkában is résztvesz a pap
ság, s közte az erdélyi ferences. 
Hányszor von.iák kétségbe elfogult 
i·s tudatlan emberek a katolikus pap
ság nemzetmentö és magyarságat erö
sítő munkáját?! Pedig ott, ahol a 
mag~·arság alapjait rakják, ahol a 
nemzetet menteni kell, ahol a ma
gyarok felkutatására indulnak, min
díg a papot helyezik az élre. 8 az el
ső vonalban áll a magyar ferences is! 
t:zl·kről ir a .,Székely Nép" .január 
30-i száma: .,Vannak szerzetesek, 
akik önként, nagy-nagy szeretettel 
i·s határtalan hivatástudattal vállal
j.il< ezt a munkát. Benjamin szent
ferences atya Köstelek és Csüki·s 

A FERENCES f:LET 
TlZPARANCSOLAT A 

l. Istent Atyádként szerescl: ö a 
cl-lod. Szolgamód sose féld. 

:!. Ma kcclj c! s~crclr!i. Ne t•cirj 
;_·ele, amig tükéletes leszel. 

3. Gyermek-s:emmel nézel a t·iiá
qot. Isten boldog jeitékasa ragy. 

.J. Utad: Kris:tus Embersége. TDl<' 
ct ne vonatko::ál. 

5. A teremtmények test véreid. Bc
cstild anyagga! egybeszőtt életedeL 

G. A mi11<lutben uralkodtí Jút ápol
jari; ne a rosszat gyom l áld örökösen. 
Allits és ne tagadj. 

7. A Lélek ott JÚ, ahol akar. Fo
yacicl kés:.ségcscn. Pus:tcín en2bcri 
crú(es:ílésekre ne építs. s: Mcllü:cl az aprólékos, 111crcv sza
bályok" t. Légy te>Ts:criitlen. 

!1. 1'1: Elet iJsi kij::.t·c•tlen.'>égét .'>:~n
leld ~ru•y, de ki 11e oltsad.' 

lU. S:eyéii!J<'n élj, hD!I!I szabadon 
élhess Istennek. 

P. SZEDÖ Df:NES, O. F. M. 

kulcsolt kezzl·l hangosan sírva, 
hangos zokogások kiiziitt szállott 
az ima a csoda!l'\'Ű Lm·di Szüz
<dlYához, hogy ,-l-djL' meg. oltal
mazza meg űkd. Jü:tek, jiittek a 
Szüzanya gyerml'kei. 6 órakor \·olt 
a b,·harangszó. Kigyultak a nasz
<fvertvúk az o1Ltron, misztikus 
fi-nnv.el áraszto! ták el a \L'mplom 
titok.zato,; csPnd.il'\. S l'kkor fűlll-
pet t a szószi·krL· az psperes úr. ki 
tlvönvürü be.-;zt~dl·\·t'l a sZÍ\'L··ket 
;;·ujtotta lúngra. Szentbl·sú·d 
utún az l'liiimúrlknzó renrl1 tp,;t
,.,.,. l'lmondotta :t kill'lll'L'dlwz tar
to;-.ú fohúszok:1:. majd szentsi•g,•s 
l:t;úlia kiin·tk<'.'l'lt. C,;odálato,; 
fv kdhl'll'l ll' n esk. 

S alig múlott t•l L'Z a klkl'ket 
ht,·n kiiz.-lsi·.c:vill' ,·onzó nap. 18-
ún dl-lutún m1nt ,-al:tmi nagy ün
nt·prL' kl·:-;züll,dü:t a kl)z:-;l'.l! nl'pC'. 
szújról-,;zájra júrt, hogy holnap a 
hon\'édl'kért le~;. a SZL'ntmist\ -

községben, közel 25 kilométeres kö•·
zetben bámulatos munkát fejt ki. 
Nyáron kerékpáron, télen mag-1 Ia
ragla sitalpakon járja szakadatlanul 
híveit, jön Csiksomlyóra jelenteni: P. 
Benjamin nyája rendben van!" 

A terences élet mühel:veibe nyit bt
hónapról-hónapra a l\lagyar R.idtil. 
1\lég az ősszel hallottunk a gyön.:y9si 
klastrom multjáról, a ferences.::. kt'
reszténységet és magyarságat mcmii 
törökhódoltsági missziójáról, .; \cren
c~s ifjúság új eszméktől feszülii lelki 
vil:ígáról és a gyöngyösi gondoht 
irodalmi központjárót Karács•my hí
jall a pécsi ferencesek egész szentéJyt 
b r tiiltö hatalmas betlehemével ismer
k•·dlünk meg. Januárban a hire~ pé
csi ferences asztalosmühely bclsii éle
téről és teljesítményeiről hallottunlt. 
!Uost a váci Kapisztrán-nyomtla te
ren<·eseinek világába nyitu;t:.O s be
mulatjuk a krisztusi eszm~ sajtó
apo~tolságának őrhelyét és forrásait. 
Tavaszra Szentkútról kövdiliink 
néprajzi szempontból is rendkiviil fi
gyelemre méltó életképet búcsújáró 
népünk ldl'klanábúl. :\Jajd .;orm ke
riil a pécsi játszútl•r gyerm~l> ·para
tiiesoma. Szúval a ferences munka 
sokoldalúságáról ad számot ez a ri
port-sorozat. t'élreértene bennünket 
az, aki di(·sekú·st látna ezekheli a 
közvetitésekben. Csak beszámiJiunk 
munkánkrúl azoknak. akik népiink és 
kercsztt·nyst•günk gondját viselil<. 
akiket erdekel a SZl'rzetessé.~ '<oJ(Ú
ráJis munkája, akik talán cs!il{.;ed
nek az útsZ.:·Irl', tövisek közé vag~· 
kősziklára hányt krisztusi mag sor
sán, vagy akik fdreismcrik ~ klas
tromok belső életet i·s tétlen, termé
ketlen, önző zárkózottságnak tart.iák 
a szerzetesi életet. Lázas, pihenést 
nem ismerö, csendcs munka! Ez a 
klastromi elet! Erről beszélnek a ri
portok! 

fiam, megyünk együtt. S másnap 
már elsö harangszókor valóban 
jöttek az apák fiaikkal, jöttek a 
bánatos anyák, a könnyezií hitve
sek, jöttek az édC"sapjukert imád
kozó ártatlan gyermekek. A köz
sé•g L"lciljárósága után Pgymásután 
nmultak be a ki·p,·isl'liitL'.;'ülPt 
tagjai. Hosszú zúrt sorokban jöt
tek a le\·enkk zászlújuk ala:t. lL'S
tülctilL"g vl'tt részt a Gazdakűr. az 
Iparoskür. s a LL"ánykör. Eg~·etkn 
hl'lv l1l'm maradt Ürl'Sl'n. :<Üt meg 
ki,:ül is úlitak. 8 órakor kL•zdiidött 
a ~zc•n:sl'gvs nagyrni~c·. s felhang
wt! az i·m·k: I3oldogasszon~ 
:\nvún:.C! ... A fronton küzdö k~t
ton.úk itthonmaradt hozzátartozói 
a rl'ndi teS(\"L'J'L'k el(•n kÜZÜS SZL'n!
;dctozáshoz járultak. ml'!yl't Értük 
ajánlottunk fel. 

FerL'nL·e:-; üd\'llZll'ttl'l 
Tóth Sándor 

IlL rendi !llkar. 
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IFJÚSÁGI ROVAT 
Roz·att·e:etö: Dr. Monostory Elekné 
Eger. V<'t·sey-utca 25 szám. 

Néhány szó az imáról. 
Az imádság életszükséglet. aa az 

embert kifúrasztotta a folyton vál
tozó etet, vagy elbúgyasztotta egy
hangúsága, ha pihent$\, felüdüiést 
akar: imádko=ik Az imádságból <. 1~
lek új nekilendülést merit, mert ;:,z 
ima lelki egyesülés az Istennel. Szív
bói, lélekboi jövö imára gondolok 
most, amikor az ember számára meg
szünik létezni a világ, és liikeletes 
magábaszállással csal·; Istennel fog-
1:.1.-wzik. 

lVIinél jobban vágyódik valaki Is
ten szeretetére, annál többet óhajt 
imádkozni. Mondják: Aki imcidko=ik, 
az szent. Tehát az életszent3eg for
rása az ima. Nem a szerete:g.vakor
lat, nem a böjtölés, az önmegtaga
d.ís, hanem az ima. 

Termeszetesen önmagábaa :nég 
z•~m vezethet ce!hoz. Imimlnalt külsó 
életünkkel. cselekedetEin:.:k~l. gon
dolkozilsunkkal. bizonyos eszm<·k 
meliett1 állásfoglalásunitkd! is össz
hangban kell lennie. A kettót egy
mástól el\'álasztani nem len~t. :vlt>rt 
cselekedetein~k~l is imádkozunk. ha 
Jézusnak ajánljuk. az O szcl:~em~ben 
veguzuk. Nem baj, ha pillan·1tny:l<':l 
nem gondolunk erre. Aki det~t Is
tennek ajanlotta, annak mindcn c·se
lekedete ima. 

Ha ki tis:tas:it·ü, 
s követi Kris.:!ltsát, 

Beliil, lényeg s=erint, 
mindi:;~ i~tent imád.' 

Velcsov Ilona, Szeged. 

Sir és élet. 
. ~feme·ö!,cn . vo tam. A. sáp .• Jt n •p .. ug;ir 

faJd.olma·an nllo.;o.l a l J n. Ült aolallalll, 
ahol a lt·metü Ö·Stcér a zuiJ cnlúH.J. 
Hirtelen llll'ölorp.mt.uu. ElullL'IIl uu::ly 
Ürl'~ táoa::utl: e:,· ei;"c.,ü.t, l.k.tJt vá.ó 
ürük l.tk.á".... l·:l!!t);;du)kl•Z am: l'"'!-ZCr ne
kem is el k.dl m~ltOl'lll, cg~sJt·J é:~· i.; ilrök~ 
re letáro.u ~zcmcimel. .. 
Ilir.clen érl a gonJol.t. Ij•·Úkn döhL<·n
lcm rá, me rt ig u 6. u, L.o:nuh au c :-O ak itt, 
a hol ak 'ilá,::áLaa érc1le.u ál jdt·utü-l·gd. 

T•atvérkém, harcod álld vitézül ! 
Az égi trón, a földi durva, 
Vállsebzö keresztekböl készül ••• 

Anyám. 
Anyám. Te drága, ha képedet nétem. 
S puha, s.·lym1·s on·áJ jelenb~_, i~lé~tHu, 
A köunyem foj.ogal, - nem bir~m. ilgy 

érzem. 
\cm Ludom könnyemct magamba rl'jteni, 
llog~· ne tuc.lja senki. hog:• ne lás:;a SI'Hki. 
:\'l'lll akouok sirni, csak dolgolni, menni! 

:\nyiuu. oly y, ,,.olna ölellile ülui, 
Kezellel c.~úkolni. a szemctibe né1ni. 
.\n~·;'un. o!y jó \·o'nit ismét gycrm .. k ]t·nuil 

l\ i ··in~· mint valaha, tipeg,; kis g_,ormt·k. 
(~ügil''"t'lö-sz;l\·ú. naiv, kit StcrctnPk, 
S ki, ha ro;sz;dk<><(jk rné.tán 11.eg is feddn··k. 

Il)· kic·iny akarok lonni. ha mon,lom, 
llog~· slivcmhcn a jl>g dcrúv.} oh·adjon. 
5 SÚ\"Cill meleeé Öl má~ is megolvadjoli f 

Füzes István, trsekcsanád. 

Édes. jó Anyámnak. 
1':.1··•. jó Au)ul.iuu, fogadd e •iroígo!, 
:\lcl)·ct az én sli,·cm s~:crctctlt·l ápol& 
h.i•rlt·l.. ne haragudj. ha ,·sin a'an mllam. 
Filjtblmat oh.o111i neked nt•m akarlam. 
~1<-g-lá;d a jovüloon a le ki ·si l.'unoJ. 
C-,ak S1cre etet ad, s nagy. nag~ ltO'do_ság. t. 
B.tr;i7lbs homlult.d 81épen .el.imí om, 
f;iz,·d ho·"Ú It· g) cn ezen a •·ilágun. 

Kalocsai lllárla. Kassa. 

Megnyl·gvás. 
tözlf•ut ~emmi más: 

álom S~"lllllai le t. 
Nagyl•üjl nn, hamvazá•. 
~ira raom scm lehel. 

Eg~ 'Z~" rfc ,-jJ;írn g)·t·rru<·kl..aca_.-(,.. szoí h :\.-111 

:i.t a löJtll.' U l'"H't;Óu. Full..;tplam Í•·j··mct. Egy 
A JÖ:<h•lü fák l..ütu.l kiesi ÍiÚC•k:'il lúll.tlll. 

Do!Jogan j6.'ST.ott faragatiau, L·f!u)·lPicn 
falo•·inal. Furc;a lalái'-otá< vo·ll~ .. Elul .. 
lC'm Utonc-ott méJ_,en, fáj/,n a !-Ír, és :\'•·m sírok ér e lllir, 
dö ter u ját~zaJo,. ·lL egy fak,,tJ,·, éld. 'l··gn~·uH~'o:u '-;. Jl !l'~t·n. 

Eg)'<T.o·rilo<• kö~on)Ú ""'g"J""vú• szá:ll Az (·1··1 lo•· •·zál: 
rám. II..!ota.m a1 Úr S1a1át: -- ... «La ,Jlor "·'-'hí.l l por lt'Slcl ~ 

Kecskemét. w~m Jc .. z ek oJ,.~n••k. mint a ki d•·th·k, Zrinszky László, 
n(·m men •·k Le At.' :'tm or-z:'•gáb 1 J - , •• 

KürüluéJ'e;n a l<·m..t.~l,~'n, a \'akít.', 
krip á'-..0:1 át a l..f,ri::Jdl fl'jfáhig. é .. hal'ani 
'él:o·rn az elloÍIII)l lelkek m<·Jdtclóüll 
hizuntbl.á.! .. 

Litvay Piri, Nagykanizsa. 

• (Angelus Silesius, ford. P. Szedő 
Dénes.) 
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Januári pályázatunkra legügyesebb 
verseket küldtc·k: Füzes István f:r
sekcsanúd, Ka:ocsai Mária Kassa. 
Nagy Margit Cjkécske, Varga Magdi 
Kassa. Só!yomfi Gizi Kúl. Kispúl 
Kovács J. Abónyék, Fajesik Ilona 
Ipolyvarbó. K~rék Kúroly, Huttcr 
Lad e~ f:vi Tufalu. 

Ö boldog fgi környezet ! 

Ö legszt'nt!'hh •·•alád ! 

Itt látni Üt és Józ•efet, 

s a drága Szűzanyát. 

Itt minden drága létező, 

és mindf"n l•p:i kint•to, 

József vigyáz. é• júl vigyáz, 

a háznak kára 

MOZIJEGY! 

Vasárnap va.1. litániára és rendi 
gyűlésre megyek. Utam a mozi n.el
lett visz el Körülötte rengeteg nep 
tolong. S mind;g újak jönnek. Pd
naszos kifakad3sok ütik meg a fü
lem ... 

-Nincs jegy, elfogy')tt Miért nem 
vállottad meg délelőtti? Ez a dara~ 
m!nden pénzt megér. Megkísérlik, 
ha tha lehetne 1Jrotekció útján ac. 
huny jegyet sz~rezni. Hiába. mt,g 
dele!ött e.fogyott. S ezzel számukra 
el van rontva a vasárnap. 

Tovább megyek . . . A templomter 
üres, itt nem tolonganak az embe
rek. Pedig Jézus hívja öket a ha
rang szaván! Itt nem kell jegye: 
váltani, nem kell protekció, mind.g 
szabad a bemenet. Mégis oly keve
sen vannak jelen. 

Belépek. Jézus a szentségház 3ZO· 
moru sLuk börtöneben ram vár. A 
mé!y csendben szinte, hallom hj
dalmas panaszát. . . Mit tettem a 
lelkekért! J::s mi a jutalmam? 

Lelkileg megrendülve. fájó szívv~l 
borulok le a tab·~rnakulum elé, hogy 
Jézus fájdalmában osztozzam, imad
jam, szeressem és engeszteljem üt 
a közönyös szivüek he.yett. 

H. Szabó Erzsébet, Kecskemét . 

Akarok ... 
Az u'ol~ó óra ,-~~él jl·hó c~en~~j Lll:..:· 

,.a C':ii'Hdül fel. A diák()"- éh··sl'll é. örlm;~ 
mel. :ol.t_k•ttluak ki a ~irrm;lL.um kapuj n. 

Kan·· a, ltc odi~t·s Jiák, ll•ho g.t-zlt t1 fü
,·cl lépi át a L••pu hü .. ,öJ•t'·t. l.clLi.sut(•rd· 
Íurti .. Iá~t ó.:·cz. Ez Í!:\' ne·•• m•·h··l lo\·ább 
··- mouJja v:1!ami 't~··lü.rlil. TcruH•m k.eiÍ 
,:o.lamit. :\o•p-u;tp uti•n nt·m L.é-zülni, .s 
ha felldvuak il!lni, hallga ni uém.in ... 
l.~Y g'.'nlolkol\'a Ól el a ~e,.,p!o,.,i![. fio·lé1·. 
.:\t'lll •g?n Slok.·a rw·gl:llc.,.:.llfli a jú Ji·llbl, 
c~••.k 1111k~r R Lö ~lt·di. - vasá: naponként. 
.\la .. l..or l..u:u.nlJu,•·n lile:!,. cl al (.,,,.n ILt/a 
mcl e. t'·ppt·u . rsah. rue:!b'cc.·nli .. aph.;'aj;tl. 

1\lo-;t v.dauu hú11;1 SLlll. :\L'u i.1 oltira 
C'lé, Ja.,:-au, gordolkn1va irnf~tlh.ou..t :1z 
Ave :\briát. :\l.rt! f••láll, ag_~ált.tn m• g~ 
!l>iüi .. ·cu a lltf'r:o~d:'ts. Jlj .. , tau;·,rai m•·nu..-tt 
rll,!!' á:\ fii l·h•·: cFi.un ak<arr.o·l kell, ·é .. 
ruiu.l•·n :-ikcrül.• 

.\1 akar:tl t·ml,cro· lt!tt. l:Ic:rtl•· w·!t~'/1'11 
1111'11~. dc !-ik•·rüll. :\'•·ru m tr:t•lt ol a j u !:t
lom, f:v ,,·.::,··re l··~j .. ),!, Llltlll•'•k "-''ih.t· 
),~:t, a LiiJio.; •'·lll' .. itoiwu l),j)L lJ··liÍICI i~l:ik. 
a nevbt. 

Piúkovkh István, 1\lohács. 
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HONVÉDEINK ŰZENNEK: 
D. a J. Kr.l 

Oroszország, 1943 febr. 17-én. 
Főtisztelendő Szerkesztő Atyai 

Nem mulaszthatom el, hogy meg ne kö
szönjem kedvességüket, amiért a mi szeretett 
;Magyar Barátunkat minden hónapban megkül
;dik. Csupán a januári számot nem kaptam meg, 
,de remélem, még az is megérkezik. Külön kö
:Szönöm Főtisztelendőségednek - bajtársaim ne
·vében is -, hogy olvasótáborát imádkoztatja 
'értünk. Ezt továbbra is kérjük. A küldött ima
könyvecskéket, imalapokat és képeket, valamint 
a fényképlevelezőlapokat is mély hálával kö
szönjük. Ugy szerettem volna, ha Főtisztelendő 
,úr is látta volna ezt a kiosztást: honvédtársaim 
csak úgy kapkodtak érte és a legtöbben meg ís 
csókolták. Vannak, akik még ma is zubbony
::sebükben hordják az imakönyvecskét és a 
kegyképeket. Ha nem lennék szerénytelen, is
mét kérek néhány Fájdalmas-könyvecskét és 
gyöngyösi kegyképeket, lehetőleg megáldva és 
a kegyszaborhoz érintve. Mi is olvastuk a Sziv
ujságban, hogy a gyöngyösi kegyhelyen a há
ború alatt minden pénteken van értünk szent
mise és esti ájtatosság. Ennyi szeretet és jóaka
rat! Kérem, szíveskedjék ezért a kegyhely igaz
latóságának legmelegebb hálánkat tolmácsolni. 
- Végül még arra kérem Főtisztelendő Urat, 
ha úgy jónak látja, szíveskedjék a mellékelt so
rokat nb. lapjának legközelebbi számába beszo
ritani": Tómaa Fereae honvéd. 

Kedves Katolikus Testvérek! 
Magyar Barll.t Olvasói! 

Hálatelt szívvel, nyilvánosan, az összes baj
társaim nevében köszönöm Nektek azt a sok
sok imát, szentkilencedet, melyet értünk, a 
m~ssze idegenben harcoló honvédekért ajánlo
tok fel. Ozenjük, Magyar Testvérek, édesapák, 
édesanyák, ifjak és leányok, fiatalok és öregek, 
hogy imátok nem volt hiábavaló! Sokszor vol
tunk veszélyben és állandóan éreztük a Ti buz
gó könyörgéseitek hatását: fejünk fölött a 
Szúzanya segitő kezét. 

A Magyar Barátot a fronton ís olvassuk. :S:p 
most lapozgatom a decemberi számot. A 188. 
oldalon lévő Fájdalmas-kilencedről szóló beszá
molót mindnyájan végigolvastuk. Többen két
szer ís. Köszönjük, jó Testvérek! Csak imádkoz
zatok és buzgólkodjatok továbbra is. Ostromol
játok az eget és kérjétek a Szúzanyát, aki még 
sohasem hagyta el a benne bízókat. Akik pedig 
elzarándokolnak a nagy Fájdalmas-pénteki bú
csúra Gyöngyösre, mondjanak helyettem is egy 
rövidke hálaimát a Fájdalmas Szúz kegyszobra 
előtt, akinek képét állandóan magammal hor
dom. A mult évben - ha nagyon rövid időre' 
is -, de mégis ott lehettem a búcsún. Imád
kozzatok, jó Testvérek, hogy az őszi búcsún már 
mindannyian ott lehessünk és a Szúzanya zsá
molyánál találkozhassunk. 

Oroszország, 1943 II. 17. 
Katolikus köszöntéssel: 

Tómaa Fereae honv. Táboriposta: 257/01 -----
A Lurdl Szúzan,·a a maa-,·ar katonákért 

Megható leveleket hozott a pósta arról az or
Bzágos buzgalomról, amellyel a Magyar Barát 
Lelkiszövetségének imádkozó hadserege ostromolta 
a lurdi Szeplötelen Szüzanyát harcoló és az orosz 
tél viszontagságaiban sokat szenvedö honvédeink
~rt. Néhány szemelvényt közJünk a beérkezett Je
velekböl. Okulhat belöle a magyar nép, a lelki
pásztor és a vallásos néprajz kutatója. 

Templomban, pappal vagy pap nélkül, isko
lában, imaházakban és előimádkozók, búcsúvezérek 
,,szépszobáiban", pap-lakok fütött dolgozószobájá
ban csendült föl ezrek ajkáról a lurdi Szüz dícsé
rete. Sokan a jelenéseket végzik, mások a Magyar 
Barát kiadásában megjelent imafüzetnek kilence
dét imádkozzák. Gyulán kétszer is elvégezték a 
kilencnapos ájtatosságot: a magánházaknál ls és a 
templomban is. A templom tele volt hlvekkel, volt 
olyan magánház, ahol 87-en is résztvettek. A sipe
kiek hóban-sárban egyforma buzgalommal végez
ték a Fájdalmas- és a lurdi-kilencedet. Különben 
itt Győzö atya nagysikerű missziót is tartott, ame
lyen a szentségimádás és a körmenet fényének 
emelésében tetemesen kivették részüket világi ren
di testvéreink. Dobri községben az iskolában vé
gezték a lurdi zsolozsmát. Az egyes órák közé a 
rózsafüzér tizedeit illesztették, "hogy semmi ki ne 
maradjon". "Oly magasztos volt ez az ájtatosság, 
- lrja Csonka Júlia, Lúcia nővér - mintha a 
mennyorszllgból szakadt volna egy részecske kö
zénk. A férfiak és a legénység csakúgy tódult az 
Ajtatosságra. Napközben is vigan fütyörészik a lur
di énekeket, különösen a "Szépen szól a kis harang'' 

.. , 
:-7 •; ..... 

kezdetil éneket. Nagy hálával tartozunk ezért a 
Magyar Barátnak!" Jászszentandráson minden ki
lencedünket példás buzgósággal végzik. Maga a 
plébános úr, Szász Károly, vezet a szervezésben. 
Három, söt hat kilométerről is összeverődik ennek 
a tanyarendszerben épült községnek a népe, hogy 
imájával támogassa a magyar fegyvereket. A lurdi 
ájtatosságat csaknem ötszázan végezték. Nagyböjt
ben a keresztúti-ájtatossággal akarják kíérdemelni 
a magyar feltámadást. A kőkeszi hivek az iskolá
ban tartották a kilencedeket, a végén meggyóntak, 
megáldoztak, és négy szentmisét mondattak. Abony
ban az iskolásgyermekek is belekapcsolódtak, egy
egy háznál százával voltak. Magyari Mihály test
vérünk tulajdon dallamra éneket is szerkesztett 
ebből az alkalomból. Egyik verse Igy szól: "Magyar
ország Nagyasszonya, lurdi kegyes Szüzanyánk, 
Hadakozó véreinkért fogadd el buzgó imánk. Arra 
kérünk, kegyes Anyánk, kérjed értünk szent Fiad, 
szüntesse meg a borzalmas vérpazarló harcokat." 
A diósgyőriek tanítónójük vezetésével kapcsolód
tak bele ájtatosságunkba. Ipolyvecsén templomban 
is végzik, de az öregek és a gyengélkedők külön 
végzik az egyik jó család házánál kilencnapi ájta
tosságunkat. 

S Igy folytathatnánk csaknem száz levél egy
egy jellemző mondatát. Bizonysága annak, holt)' a 
Magyar Barát népi munkája nem talál süket fülek
re, a magyar nép megérti szavát és örömmel kap
csolódik bele minden mozgalmába! Csodákat lehet 
tenni népünkkel, csak el keD találni a szfvéhez 
vezető útat! 

, 



LEVtL EGY VIIl-OS GIMNAZISTA BARATOMHOZ. 

KEDVES BARATOMI Nam~ figyelmeztetil ez Nekedi C1ak 4Q1I 41-
lod meg hel11edet, ha a uegln11ek, öregek és be
tegek Iamele uemed 11n11e. Hilzen G alp, A 
templombeajárók nag11obb része illienekbill 411. S 
a ferences hivatdia épen ezeknek a Izegmilele
nek a fölkarolála. Ha ezeket nem tudod 1zeremf" 
akkor soha nem leuel tgll%4n ferellCel papi Wlelc. 
Hilzen Szent Ferenc Rendje alapitoUa meg a 
Montes ptetatil-okat a Közlpkorban, a Nipban• 
kot a uzsorúokkal tzemben. ts még ezer m4l 
intézmln11 tanúskodik nipszeretetirlll. lm~ leg· 
újabban a Egri Norma intézmln11el 

Van abban valami megrázó, horlll Jául 
mennyire szerecte a uegln11eket, öregeket 11 be
tegeket. Az Evanglliumot ezelenele hirdette ellll· 
sorbcan. Amikor fölütötte Izatál próféta köni/Vit 
a zrinagógábcan, ezt a hel11et találta: ,.Az O r Lelke 
lnrajtam, alrt kent föl engem; elküldött en
gem örömhire vtnni a azeginJielcnek, megrn~ó
Qllitani a töredelmes sziv«eket, szabadulást hir· 
detni o foglyoknak, l• látált a vakoknak, azabo
don bocslitani o megtörteket, hirdetni Cl% Or ked
ves eutendejét 11 a viiszafizetés napjár'. (Lic. 
4, JB-ZO.J t• ezt meg il valósltotta. Vakokat 
Qllógyitott, bélpoklost adott viiaza ez életRek. A 
szeginyeket boldogolenak nevezte 1 a mennyor
lzág örököseivé tette 6ket. ts még ma il ÚQ11, 
mint régen, szeginilek közül vállllztja ki a leg
többször papjait. Ma il egyszer« haláuembereket 
farag Péterekké, Jánosokká a a vámosokból a.lá
zatos Máté-apostolokat nevet 

LégJI erre büuke, de gondold il meg hi11G· 
tdsod nagy firn~elmeztet6 szavát 1 Te il IIQll • 
betegek, ueglnyek l• öregek apoltola. 

Ezt a apostoli lelkületet kéri Neked a Szem
lilekt61 barátod: 

P. BaJDal .\aoáoa. O. F. M. 
Clmem: Ferences Tartomán11 fllnöklég, Bu

dapest, II., Margit-körút Z3. 
--------------- ---

Néz.._ A 13 új elöfizetöt köszönjük. 

Tlibbeknek. Kedves szép levelüket, 
melyben a Magyar Barát népies szá
'lla mellett foglalnak állást, köszön
jük. 

A Fájdalmas Szíizanya tisztelete 
(ljból megjelent. 

A beküldött szenimiséket elvégez
tük. Kérjük olvasóinkat, hogy a 
g:entmisedijat mindig a kegyhely 
csekkjén (Fájdalmas Szüzanya kegy-

ADOMANYOK A GYONGYOSI 
FAJDALMAS SZCZ 'CJ KEGYOL
TARA JAVAKA. Cborlntelepl hívrk, 
Kisterenye IN.50, Borváti blvek 25.li0, 
Szent Ferenc VIL RendJe, Liivéte 
18.-; N. J. 6n. bálából 10.-, Ozv. 
Gy. F.-né, GyÖDIJ'ÖS 10.-, K. L., ·I'á
piószele 5.-, G. L., Perbete 11.--, S. 
A.-né, Für ~-- -, N. P. Bpes&. -1.60. P. 
J., Berecszász Z.-, Perbetel hívek 
28.70, Szolnokl bívek .21. 70, M •• J. Bp. 
Z.-, K. V. Nócrádslpek 2.-, N. N. 
Kistur 10.- P. A Gyönpösl ••lijdal
mas Szüzanya jutalmazza meg mind
azokat, kik úJ szentt'lyét é1 kc~tYol
tárát építeni secítlk! A ke~tyolt:írra 
szánt adományokat mlndlc a kegy
hely csekkJén (FáJdalmas ~zúzanya 
kegyhelye, GyilnuliL 31.388 az.) 
küldjük. Vres csekklap mlndeo ptia
tán l<apbató 3 fillérér&. 

netét mindazoknak a nemeuzivC 
adakozóknak, magánosokllllk, et~~~•· 
sületeknek, kongregációknalc, z4r
dáknak, stb. aldk az Egyesület által 
Cl% elmult ~v szeptembe~ h4vába• 
!(özzétect hirlapi fellelrésre oly meg
értil azeretettel, nag11 buzgalommal 
és oly böaéges nagy uámban siet
tek jó é1 e~kölcsös olvasmányokat. 
könyveket, lapokat, folyóiratokAt, 
valamint imalcönyvelcet, érmeket. r6-
zsajúzéreket, továbbá rársasjátélco
kat, doháRynemlleket éa plnzadomá
Ryokat is eljuttatlll a fronton harcol6 
és a kórházui.ban szenvedö katonátnic 
részére. 

Az Egyesület elnöksége 
Iciri éa örömmel várja a további 
adományokat, csak kimé, hogy a cao
magokat jól kössék össze, lehetilleg 
erös kartonba, varn~ Inkább deulea
ládába csomagolják, amennyiben na
gyobb meRnyiségr61 van sz6, - 18 
úgy adják Jel az Egyesület eimére. 
Budapest; VIII. Horánazky-u. ZO. 

hely, Gyöngyös. 31.388 sz.) küldjük. A KATOLIKUS HOLGYEK OR-
tnekes nagymise 6.-, csendes szent- SZAGOS SAJTOEGYESOLETE 
m1se 3.- P. ·lapunk útján fejezt Ica hálcis köszö-

lrógép! 
Számológép ! 

Szorzó 
, 
es 

összeadógép! 
Kölcsönzés, vétel, csere. eladás. 

Nagy raktár új ée ujjáépített gépekbi)l 

Vajda Zoltán d4zsef 
dc a él. 

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

Ked'l'e. Olnlillnkért és terJeatlllnkért oliodra 
116nap ell6 azombatJáa recsel 7 6rakor · aentml· 
aét mondunk a Gylinpösl FáJdalmas Salizany-a 
keiYoUáránál. Lélekben mlndannylao kapesol6d
Junk Jézus kerPsztáldozatába eaen a napon. a eu 
azivvel, esy lélekkel ostromolJuk a mennJ'el 
AIJ'át bocsánatért, békéért, mlndeo nOWsllakért! 

+ 
BALOTI'AINK: 

Székely Alajos szentszékl tanáciiOB, 
plebános, Jászfényszaru. 

1'. Dolhy Leontln, bazilita tartomány
főnök. Máriapócs. 

Na~ry l.ászló ~razd. fötao., ferencell 
konfráter NagymaroL 

Abrahám Szilveszler, Baja. 
Szabó Márla lanárnö, Sümes. 
Takács Dániel, (iuta. 
M~száros József, Boróc. 
l.ami htvánn~. Na~ryréde. 

Elbanyi elötlzetölnkér1 bavonta kft aenbola6t 
mutatunk be! NyusCMIJaoak békében! 

118/11114%. IL &. eqedéllyel. MQvezet6: Farkau Ktro~F. 
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