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•.. :t.fll/ft=;a 
UJ· KUNYVEK· 

01odern ernber aiUlYira r.negtévedt 
Istenröl alkotott elgondolésában, és 
annyira vadvizeken evezett hitének 
bövizű forrásai helyett. P. WiD1Dler 
az ös!, az eredeti, az Isten-adta for
ráshoz vezeti az er.nbert, r.nagához a 
szentiráshoz, a Szentlélek úristen 
kezeírásához. Az ószövetség évez.re
deib61 báDlulatos következetességgel 
és egyöntetüsséggel ragyog fel az 
egy Isten tökéletes eszméje, az új· 
szövetségben pedig a tr.stPt öltött Is
tenfia csodálatos egyénisége. Csak 
rajtuk igazodhat a világ. Csak ez az 
Isten-fogalor.n világositja r.neg világ
nézeti zürzavarainkat, s csak Jézus 
nyujthat üdvösséget. Bárcsak r.neg
fogadná rninden olvasó; hogy Plol

tudor.nányos munkássága mellett út
tör6je volt az esztetikai nevelésnek, 
aDlit ritka intuicióval és bravúros 
lendüJettel oldott Dleg ner.ncsak rend
jének, haner.n hazánk múvészettörté- . 
netének nagyobb dicsőségére. A ki
váló szerzetes, a nagy tudós, és a Dlé
Iyen érz6 einber szólal 01eg ezekben 
az irásokban, hirdetve, hogy az ön
zetlen küzdelDlek Dlindig Dlegterinik 
a magug babérjait a hálás utókor 
szeDlében. Dr. Benkovicb Is&vin. 

Dr. Ervin Gábor: A TOdLETES· 
Sf:G FELf:! Különlenyor.nat a Ma
gyar Barát XXI!I. évfolyar.nából -
Lapunk kiváló Dlunkatársa ebben a 
kis füzetben külön is Dlegjclcntcti a 
lélek hároDl 01egtéréséról, lelki éle
tünk kezdetének erröl a hároDl alaP
vetö tisztulásáról szóló gyönyölil 
dolgozatát. A Magyar Barát olvasói a 
jelen számban is élvezhetik ennek a 
tanulDlánynak sztp gondolatait. 

. vassa ezt a könyvet, s ettlll kezdve 

P. Cllákányi Imre S. J. TANAB
Kf:PZO OKTATASAI 1695-UIL Be
vezette és sajtó alá rendezte Gyenis 
András S.J.- A jezsuita tanárképzés
nek elveit seD1Dli seDl tükröztetheti 
Dleggy6zóbben vissza, mint P. Csá
kányi ln1rének friss lendülettel, bár 
csak kivonatban megmaradt r.núve. 
A széles látókörű, nagytudású és bő-

Charles S. J.-Gálffy S. J.: ISTEN a Bibllát forgatná a leggyakrabban 
KOZELf:BEN. I-III. kötet. Korda és tenné napi olvaSinányávál - l -
1943. 10.- P. - A szentirás egy
egy r.nondását teszi az elDlélkedések 
alapjává . .,Szedjétek össze a r.norzsá
kat!" - ezt a cir.net lehetne az egész 
munka cir.névé tenni. Apró r.nozzana
tok az úr Jézus életéből, a szentírási 
eser.nények feljegyzéseiböl. Az ilyen 
szilánkok n1ögött a lelkiélet nagy 
kérdései, akárhányszor bonyolult ne
hézségei egyszeriben Dlegvilágosod
nak. Sok lélek tüzesedett Dlár ét 
ezeknek a szent Dlorzsáknak felsze
désében, szikrájának fényében. Min
rlen olvasónknak ajánljuk ezt a szép 
hároDlkötetes elmélkedési könyvet. 

P. Petrucb Antal S.J.: Jf:ZUS SZI
VE APOSTOLA. Korda 1943. ll. bö
'itett kiadás. Ara: 4.50 P. - lsDlét 
megjelent P. Biró Ferenc S. J. szép 
életrajza. Tanári pályája, nevelói 
munkája, a Jézus Szíve Népleányai 
Társasága jelzi azt a széles látókört, 
aJDelyre apostoli sastekintete felfi
gyelt. A legmodernebb lelklpésztor 
mutatkozik be ebben a könyvben. 
Olvasóink egy nagyvonalú és csodá
latos szépségü egyéniséggel ismer
kednek me.'{ benne. 

Dr. Doaabl Márk, S. O. CIIR.: Eu séges élettapasztalatokkal rendelkező 
PUSZTAI VIRAG. P. eassant József pedagógus bontakozik ki itt előttünk. 
élete. Bp. 1943. Korda kiadása. 133 l akinek Dleglátásai és pedagógiai el-
3.80 P. - Dél-Franciaország egyik vei szinte providenciálisan hatnak és 
trappista kolostorának szemlélód6 bármely modem pedagógiai elvvel 
Inagányában egy fiatal élet halad a felveszik a versenyt. Ez a titka a je
hösi leiilondás útján a Szeretet felé. zsuita nevelés sokoldalúságának és 
:Eletében nincs seDlDli feltűnö. NeDl tökéletességének, hogy évszázadok 
tartozik azok közé, akiket szinte rö- óta hirdet olyan elveket, amelyeket 
pit a kegyele!I'L Minden lépést az a Dlodern pedagógia csak most kezd 
életszentség felé verftékes k6zdelem- felfedezni. Mind rendi, r.nind egyete
Dlel tesz meg. Ji:1·te1Dle, emlékezete, Dles pedagógiai szempontból nagy
képzelete olyan szegényes, hogy Dlég fontosságú esenlény volna, ha Csáká
a szent papságra is alicalDlatlannak nyinak fenti Dlúve teljes egészében 
tartják. Külseje is igénytelen, majd- elökerülne valaDlelyik rendház könyv-
nem ügyefogyott. Egészségét sziv- és tárából. Dr. Benkovicb Istvú. 
tüdöbaja sorvasztja. De a lelke csupa 
igyekvés és bi7aloDl. Vértanúja a SZENTIVANYI MARTON l!:S A 
szent szabályoknak. :Es ami a fő: hd- 1'7. SZAZADI ORSZAGf:PITf.:S. 
séges rabszolgája Jézus szentséges (Szentlványl Márton mnnkássáca a 
Szivének. Belefogódzott a Szeplótelen 1'7. század küzdelmelben.) A 17. szá
Ji:desanya kezébe és az égi Pásztor zadban Magyarországot két nagy 
Szívébe jutott ... Halálával elcsende- csapás sujtotta: egyik a törökvész, a 
sedett egy 25 éves sziv, mely gyer- másik a vallásháborúk. Az ország a 
mekkora hajnalától hdséges szere- vallásháborúk vihara után a 17. szá
tetben végigdobogott egy életet. zad Dlásodik felében kezdett ájultsá-

- sz _ gából Iábbadomi és kezdegette az új 

P. Vella~ Lúzl6 S.J. VISSZAEM-
P. Wlmmer M. Anzelm. O. 8. M.: L2KEZl!:SEJ. 1852-1923. Sajtó alá 

MINDEN Kf:ZBE BIRLIA T. Buda- rendezte Gyenis Andrés S. J. -Ebben 
pest. 1943. Korda Rt. 78 l. Ara 1.50 a kis müben a hires kalksburgi gyJn
P. - Sok könyvet irt már a kiváló nasiUDlnak volt nagynevű tanárja 
szerzö, s mindannyiszor legfontosabb tárja fel életét, végrendeletét és irá
kérdéseinkre kutatta a választ. A salt. P. Velics László S. J. sokoldal.:i 

épitö n1unkát. E roppant veszedelr.nek 
miatt sok tekintetben elmaradt az 
ország a nyugati neDlZetekhez ké
pest; több dolgot csak később, DlOSt 
kezdhetett. 01ásokat n1eg csak úgy 
lehetett folytatnia, ha az eddigi ered
ményeket újra átdolgozta. 

(Folyt. a ooriték 3. lapján.) 
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\IPIUt•lt·nik mirulr•n hó 1!>-0:n. 
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Ezt•kk1·l a •t.a\"akkal .i1•111·mt.i az E~:.,·haz l'g~·ik lu
'"'~za a lt·.:ml·llirsaa:usa h h Ult•iris"•nlsi•l~t"l. :\lintha l'sal. 
a~t al,ar·na 1nnndani. hu:.:,,\· nt•n• kt•ll f"mlt'•kezetünl,. 
''~ir n~ ;i1·a kt•lniink. ha <l'l l·r .lt•zus !'\Zt"ll\'t•di•sl•t rmli·
l.l'll'tiinkbl• ak;u·juk itl1·nli. harii'm itt hag~·ta nt'kiink 
ma.:a az l'r .h•1.1as a< ri kill"-1'11\"t•dt'si·rwk állandó fi
~~-~·lml'l.h'lir .it·li-t l·s t•mli-ki-1 az Etu·harisztiaban. Sem
c·sotla. hisz t·r• azon a szt•nt t•sh•n hag~·ta ránk az t'd
\'Ütitü szt•rt·h·h~ru·k t•zt a hiznn~·sii..::át. amikor mar 
1'1:''" lt·lkt•\'1'1 a na.:~·lll'nh·ki l'st'mt·n~·t•k~~t·k l-It. ami
kor m;ir ki·s~.t•n álltak l'llt•nst'I:I'Í. hu~:~· 1•h·t•szitsi•k, ha
l;ilra iti•l.il·k. Krisztus lt•lkt•bt•n a (inh:uta kt'J>t' t"l{elt. 
amikor at. Oltáris:tl'ntsi·~:l'l alaJ>itntta. S hog~· a Gul
a:uta m• lt·.:~·l'n l'mll·kiink I'SIIJ>an. tlg~· rl'ndt•lkezt"U. 
1u•~-:~· az utnls··· vat·..,or~• nu·~i!oiollU-·tli•!o!P t•;o·úttal az t·r 
kt•rt•szthahi.lának i!'ol nu•Jdsn•l·tlt~st• lt·K~·en. Valahán~·szor· 

Krisztus hataln,.ihúl az E~:~·ház J>ap.ini t•hnondjak ·o 
'ZI'II(Jllist•hl'll a kt•ll~"l'l' I'S a hul' at\•áJtoztatasanak kriSl· 
tu""i sza\·ait. ntindann~·is:~nr ujuljon nlt·~ \'i•rtf'h•niil .t 

na~~-~~~··nlt·ki Ahh11.at. 

:\lt•nn~·in•l kiill•h•hh ,·an I'Zll'l is az l'r .11·zus a mi 
liihli 1·h•tiinkhiiz'! T1•h• \'a~~·unk .Zt'll\"l'do•sst"l l•s ha i
_i;ol. suksmr n•slt•ll.iiik lllt'~tiirt"'~iinkl'!. számtalan ki
'''rlt·,iink ntiatt s;~.l·~.:~·t·nkt•Liink. t"riitlt•nst··J.:iink l·rzf'
h·hl'll l'lt-siil:l:l'tliink. a itinak ~:~·akurlatában t•llan~·hu

lunk. l'1•di~ az f'1h·ii1.11ii 1'1> aú•rt ha~:~·ta lll'kiink szt'll· 
\ t•dt•st•Ju•k t"lnli•kt··t. hu..:,~; lwnniinkt•t is t•rösíts~n. hng-~: 

.1 ''t'n\·t·dt•, lt•..:,t>ntht•rihh ~~·iitrt·lnu•it)l•n is \'Piiink It"
ht•,st•n. ' tnintt·g~· .h•lt•t/t'. hn..:~· al fr .h·zus ki.ivt•h•
'''IH'k rna j, lt·a.:naa.:~:uhh J)~ll'i.UH"sa 'll'll\"t'di•sink ···s nu·~
.tl~lltat;.l,ainl" tiirt•lnw' t·h·i, .. lt·,t·. annak al l•gi hat"'
lnJnnak az t•rt•.kht•n. anwl:n·t aJ Oltári,zt•nlst0at tartna:::tt 
'alarnt·nn~·iiinknt•k. 

Ut• 1n:.i.s kiin• i!-. \'<lll a 1'-Ü'It'lt•hbi iinnt•Jn•khl'l. St•nl
•·,ali n:.u:.~ lu·ntt•kn· t•rnlt•kt•zlt•t. hant•nl a hlls\·l·t i~•'· 
rl'l.-nt•k j, 1aln~a .. \ l't•ltarnadas hi1tnsíh•ka .. \ki Kris~-
111' tt•!-~lt•t ,.,.,zi. a kri,llu'i h·'t dit·sösi•.ct'bt•n i!oio rl•s7.l'
'lil. .\ IPitarnadt t'd\'ÜIIlil dic·,t;st•gt·~ Tt•,lt• rt•.ilik .1 
J,, ... _, .... ,., .1 hur ,zt·nt ,l nu· rnii~iitt .. \ll i' n1ondhat · 
na n h. hug_, a1 J·:au·hari,7.lia al l ·r· ft•lto.írnadásának 1 ... 
.-Jü t•rnlt·kt· ,., nwr.:.u.iulol,,l. \'alaho.in~·slnr \'t•ltink t·g~··· 

... iil. ,, 111aJ,:,a dit''UM'J.:t'' Tt•..,lt•\·t·l lun·asztja t·g~·ht• h•l-
1\iinkl't. tu111a rnaga \'a l nwnn~···i dit'!-~ÜM··a:t·t. :l nu•ru1~·

ur"'1a~.,: h·a.:.na~.,:_,·ohh tirünwt ,., \'alt"ago.lt. l.t•lkiinkht•lt'•r 
'"'nlt•k l!' ti n\ iirll!'-t'~t·. .., h•a:na~~·ohh lllt•nn~·t•i 

intalrua. 
Itt i'nu·t tüldi t·h·tiink rnu,tuha!o~o.í.:o.ínak t·rtt·hnt·t t·' 

"1'11\"l'lh·st•ink iiriik t·rtt·kd •·a~:~·o~etal.ia lllt'l: a ~zl'nt Os
l\;,lhan .i•·lt·nlt•\'Ü Jt'ltl'. :\'t·rn i!oio hínr:.lnk rnáskt~ll t•ll .1 

Frlf"lé•Fo L.it~tlt'• f·~ !-7.f•rL.t·s;,l•'í: 

1'. rh·. llaim lnrr•, U. 1'. \1 . 

n~·umorusai{OS t•ll'!t•t. ha 111'111 h•bl'gnt• t"JÖttÜilk aJian
tl•)an a hla~"···li iirt"s !o!Ír! Xcm is nyugodnánk mex al 
dt"t mulandi>sagaban. ha m•m hinnők. hug~· a mi halri · 
Junk is I"Sak almt'lll'l. komor kapu az iirök boldogsá·~ 
hazajanak hataran. ~;g~·szl'rre tiihh iiriimöt lt·hpl a l'öl
di i•h•l, i•rdl'mt•s \'allalnunk tt"rht•it. nt-lkülözi•seil. bP· 
tt"gs(•gl'il. mi·g· a halált is. mert nt'm a halál többi- az 
l•lpt mi•rti·kl'. hatll'm a h·ltámadt Krisllus di1•söst>gl'~ 
('sak l•lt•t \'an~ s 1•z az i·lt•t szi·p. h•lhöin áttör a hu~

vl·ti l'l·n~·. s u.i.iong\'a \'Ísszhangzik i·,.:, t··s t'iHd a hlls,•i·ti 
hnldogsá~tiJI: .\lll'lu.ia~ .\lll'lu.ia~ 

('arln Uuld: 1-:tu·harisztia. 



.. -l Harmadik Rend Nzellem_. a h4bordba.•• 
P. Weidner Gottfrid, OFM. 

Nehez, szem·cdéssel teli napokat élünk. 
Igaz, a szenvedésből mindíg kijutott a részünk. 
Máskor is megvolt minden napnak a maga ke
resztje. De ma mégis jobban érezzük, mint bár
mikor azt az igazságot, hogy a siralom völgyé
bm élünk. Találkozunk emberekkel. akik ros
kadozni kezdenek az élet keresztjei alatt. Dc 
nem így a ferences lélek. Az ma is L·rös és ma 
is tud örülni, mert Szent Ferencnek a szellemé
ből él. Annak a Ferencnek a szelleméből, aki 
lelki erejének és örömének forrását nem e föl
dön, hanem e föld felett kereste, ahová scm a 
betegség, sem a halál, de még a háború és fcg~·
,·cr zaja sem tudott feljutni. 

A harmadikrendiek Szent Ferenc AtyAnkkal 
mL•gértik azt. hogy az öröm és boldogsAg nem e 
földről és e föld örömeiből fakad. Bentről, a 
lélek mélyéböl kell feltörnie. Földi örömünk és 
boldogságunk nem attól függ, milyen az egész· 
~égi állapotunk, mekkora a betevö-falatunk, 
mennyit juttatott a sors a szórakozásokból és 
sikerekből, bölcseségből avagy tudomAnybóL 
hanem attóL hogy velünk-e az Isten, bennünk 
''an-c az Isten? 

A ferences lélek ezt a szellemet viszi a 
szürke hétköznapokba. Ennek az Isten-közel
ségnck szent örömével teliti a háború szenvedé
~Ps napjait. 

Nem engedhetjük. hogy az élet küzdelmei 
megfosszanak bennünket a lélek békéjétől. Er

. re újra csak Rendalapító Atyánk a példa. Lelki 
békéjét, nyugalmát és boldogságát senki és sem-

Békevágy 
&;J)ftlve varom. várom már a pereel. 
!WIIIor leszáll a béke szép galambJa. 
Mlkor nem irtja ember már az embert 
S imára biv a templomok baraai(Ja. 

Mikor megial urrá lesz a vilálOD 
.<\ krisztusl, igaz lllilY &Zerelet 
S békén dalolhat kis madár az ágon. 
Gránál nem dulja szét a berlleket. 

.\le1Jertóa, nemán néz egymás szemébe. 
Karját kltárja 11 nem gyülölkiidlk 
.<\ földnek, -- e parszemaek, - tarka aepco 
~kés munkába kezd s- imádkozik! 

pUismaróU dr. Bozóky IUbMo. 

Külvárosi 
Kuh·arus• •skulaba11 
Otrl'n gyerPk rámmered. 
l>arác~onyról szó! a mes,· 
,,. a .<::emük felnet•et 

.Yleuenyhülnek sápadt arru•. 
"é;:na, TUIIQl/DS alakok, 
l(arócson11nak fehé'I'Séper 
Innlik szét at ablakok 

mi sem tudta mcgzavarni. Amikor az erdöbl•n 
rablók támadnak reá és hóval teli árokba vetik. 
nem csügged, nem engedi megzavarni éncklii 
jó kedvét, hanem nagy üggyel-bajjal kiküzdi 
magát és énekelve folytatja útját. Daloló lelki•
nek örömét még a halál sem tudta l'lnémítan1. 
Szegényes kis kunyhób:m, a földön fPküdvt·. 
szenvedések hosszú során át vívta utolsó földi 
harcát. Teste fáradt, kimerült volt. A lelkl' nem 
Még most is, a halálban is örülni és örvendezni 
tudott. Szegényes kunyhójára, földön fekvő és 
haldokló testére mutatva mondhatta volnu 
körülötte álló követőinek a ferenccs szl'ilem 
fenséges diadalaként ezt a prohászka i gondola
tot: örüljetek és örvendjetek a szegénységben i•s 
nyomorúságban, a szenvedi•sben és gyalázatban. 
az életben és halálban is. ha tiszta a h·lkPtek és 
ha lsten él a szívetekben. 

Minden harmadikrendi testvér és fercncl'li 
szellemet tisztelő ember lelkében az . .Istenem 
és Mindencrn'· nag:-· gondolatának kell kivirá
goznia. Ha miénk az Isten, akkor birtokunkban 
van minden. Ha a lelkünkben az úr, akkor a 
háború közepette is boldogok lehetünk, u k<'
reszteket is mosolyogva hordhatjuk, mPrt :t'l 

öröm és a boldogság olyan, mint a drágagyöng~· 
Azt nem a külvilág adja nekünk, hanem mindPn 
embernek önmagából, a lelkéból kell kiverej ti·· 
keznie. De ezt az igazi boldogságat csak az a 
lélek tudja kitermelni, amelyik magáévá tl'it. 
és éli Szent Ft'renc Atyánk imáját: .,Istenem t.•::. 
Mindenem". 

.'WciJu.< e~té11 oly szepen s:ól a hamuli 
Máriához hit· bennünket ez u han!l. 
Hn:zd kiildi illatát a sok l'ini!l 
t) t dicst!ri, N ek i hódol ct t'ilcío 

.'i:1i;: Mária, ég s föld lf'gs:ehh u.,s~u"!'" 
r .. t'al/!1 a mi remén1JSPgiink csillaga 
Hozzád s:cill fl'l t•ág!lako;:ú Ilii imeink 
Murudj neki11•l.: mindhulrilig jú Anuú•ll-. 

Oriimiinl.:h'"''· luinnruul.:bnn 1•'!1!1 n•li111l .. 
Hu sütf'fiH·u ... írunl:, fogd '"''!l a kf':1111k 
Ha t~étke:l.lnk, szánj 7rtl'f1 minker. meu 111· 1 e"'" 
Holfunk HfÓJl ifi At!uínkl1u: Te l'P.:es.Y 

P Szalay limll. Ut'J.\1 

iskolában 
Nt•Tu ,.",z~kaz.o. ,'1f'Ht.1 "'-u:<ru•• 
!"~Zeuffiuségrl', lluínJiru. 
Üfl'l'?l. YY('"Td·~ t'il'.j :;;:'''"'"t'i 
né:. 11 G]lt>rmekl.·~rtil!ti"IJ 

Csend nart u ren t.-.J..:,,/at'u'' 
u s.:t•n:tt•t !l()rttulwJIJ, 
J{ri~.:lus ur('U u k••rl'.'i.:l'''' 

:,.,,_.,.7t•lfrlf""1J. '"IW~tJlllfHI 

Külvdrost t.SI.:olatJu/, 
citsuhant egy Ki•!I!J!'T<'I 
ylúriáját ""'Y<'wdáltu 
utvtm i."1,ulHSYUt'rt•k KönnyU l.illir.ló. 
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"Ezeket a sebeket barátaimtól kaptam'' 
Dr. Monostory Elekné. 

Régen történt. 
Egy világhít·ü szálloda nagyt=e megtelt 

•:endégekkel. Eg:-· gazdag ember vendégelte ba
rátait. Vacsora közben a házigazda felállt: 

- Azt hiszitek gazdag vagyok. Már nem. 
Elvesztettem minden vagyonomat. Most elme
gyek Ausztráliába szerencsét próbálni. Hét év 
rnul va ugyanezen a helyen találkozunk. Ha si
kL·rül a vállalkozásom. újra fényes vacsorát 
;~dok. Ha szPgényl'n térek vissza. ti vPndégeltPk 
rrwg engem. Áll az alku'? 

Hét év mulva a jó barátok levelet kaptak: 
NvumuJ·ultan t&rtem vissza. Várom a vacsorá
,,;kat:. 

A levél irója halálos betegséggel feküdt egy 
kórházban, - de nem szegényen. Csak próbára 
tette barátait. VL•grcndeletet csinált, s azoknak 
hagyta vagyonát. akik a megbeszélt napon ké
~zek megvendégl'lni öt. 

A barútuk küzi.il Pg:-; ,;em gondolt a vacso
r ara. A gazdag sz !'l lepte végrendelet ét: a sze
gi•nyekn('k hagyott mindent. 

Ez a történet szomorú komnl~·sággal hason
lit .H•zus köztünk tiiltött (•letére. 

Karrácsonykor g~·ermeki kedvességgel. 
mennvl'i szcretettL•l vendégelt bennünket. Az
utún. ·hogy kedvünkért szegény lett, elindult 
.-zerencsét próbálni: szeretl'tet gyűjteni. S mire 
;,z út \'i•gi•n• ért. mindenéből kifosztva. koldú~ 
szt•gényen, - barátaitól sebeket kapott. 

De hát kik Jbus barátai? 
Minden Pmber. Senkit Sl' zárt Ö ki szerele

t éből. Még az ú:rulúsra készülö .Judást is barár
liiiluk szólitotta. 

Barátság.' Swnt szó' Szeretl'tet, együttér
IL'"l. hüsL•gpt takarsz' lzlt·ln•. kóstolgatva. édes· 
,,. ,·alik tiilt>d a szi\·. 

Harútsúg~ Bl' türt:·kL·m· holmi ,·agy' Az em
ill'r gorHh:tul n:-·ult fl'iL·d. (L•Iárulta MPg,·áltójátl 
, rzz(•-ptliTÚ zllzódtal a kt•z(•b•·n 

El:trult barát~a~.;. ll' ~tdtad .lL·zus aJkára ,. 

l'd~ k<illll\'l'S szót: 
E~•·ket a sl'lll'ket i>aratalmtól kaptam! 

Krtartú bar~ttsag' Hl· lt·ns(•ges fogalom vagy· 
.ll'/Ll~ gviingi•dt·n n~·ult tvli•d. ~ királyi magas 
latra •·rm·lt Trúnod a (;oJgota kL'rl'SZ!JL'. Ott 
tl'tt l>iz<>n\·~ú.l(ot n·>lad a :Vlt•g\·últó. kimondva r: 
t'll1iy le~tl!,l/iilly•·<il'l>l> s:u1·uir · At~·úm bocsas~ 
1111 ·~.; lll'kik. nv·r·t rwn; t udpk. m1t t'sl'll'k~zem;k . 
. \z,\ta tlld.Juk. hog~· a barátsúg, .J(•zus barat
,,1ga. nwgh"L·sújtú. t•lnt•zli szt·nrwünkl't tak<Jr
~.;:tlú 

\';ti(>ban" mr lr..t•·gsegernkl't (j lrordozta, 
S a mi f;'l)dalmainkat ii nselte. 

11\t'g . 

r:~ mr ;·,, s~intt- lwi!Joklosnak ll>kintettük. 
.\1. lst<-nti'>l m•·g\·l·~·tm·k (•s nll'galúzottnak. 
Pt·dig i! u 1>11 (/IJ>ro.,:súguitll,·•·rr s.·bPsített 

.-\ 1111 /HÍIII'/It/,,•rr !tirt !t'lt ti,;.-;;t•. 

A mi békességünkért van rajta a Jenyíték. 
S az ő kék foltjai által gyógyultunk meg. 

(lz. 53, 4~.1 
E szomorú helyzet azóta nem változott. 
Kétezer év óta tart a megcsúfolás: Jézust 

lépten, nyomon elárulja hűtlenségével az em-
ber. És Jézus kétezer év óta tartja a barátságot. 
Húsz század sötét bűnei sem tudták megingatm 
öt. Szívünk betegségeit azóta is hOil'dozza, -
mpgosztván velünk bánatunkat, -- lelkünk fáj
dalmait viseli. Ma is a mi gonoszságaink sebL• 
sítik meg Ot, s a mi bűneink törik össze fájda
lommal Szent Szívét A mi békességünkért ál
dozat Ö ma is. 

De ideje, hog,· végre furditsunk a helyzP
ten. 

Mi sem természete;,L•bb, hugy most már W:' 
hordozzuk az Ö fájdalmait. mi kt>negessük az O 
sebeit. mindenben együtt érezvén Vele. Ideje. 
hogy igazán barátainak tekinthessen bennünke: 
.Jézus. 

A lélek megtorpan enn(·! a gundolatnál. 
Merje magát Jézus barátjának t>rezni? Mi jo
gon? 

Ime a felelet: 
Barátainak nevezett bennünket (Jézus), 

mert megismertette veliink lsten bel.~ő életének 
titkait. (Jn. ll, 15.) 

Ezért, igen ezért vagyunk IstPn barátai 1 

Láttuk kegyelmeit, tudjuk a megtestesülés. 
megváltás, megszentelés titkát . .Jézus \'égrendf'·· 
letileg nekünk adta Atyját nagycsütörtöki imá · 
jában. Elküldte a Vigasztalót a piros Szeretet 
~·iharzúgásos Ünnepén. Szélosztotta Önmag:Jt 
köztünk. Akkor a puszta földrl' fl'ktt>tt>tt kl'resz
ten, most az áldozati, fphér oltárokon. S ebben 
tiu·uJ ki szent barátságnak mél~· lill': semmij•· 

Oh. ha én ls ott 
lebt"ttem voliUI, 
~llnt a zapor " 
kiinn:vem ugy 

fol :v na. 
)lindt"n l'Sl"PP 

vt'rt százszor 
megt·sókolnék 

S n<'m mt"nnt'k 
t•l soba többé 

on n f-t. 

fil 



'L'Ill maradt, nundt>ll\'. Omnaga 1s a miénk. Pa .. 
zarló a szeretetben. 

Időnként egy-egy ember felfogja. mt-gérti. 
\'iszonozza Jézus barátságát. 

1200 év mulva Jézus keresztáldozata után. 
a haldokló Szent Ferenc fekszik úgy. - Jézus .. 
hoz hasonlóan, - a csupasz földön. Pazarol a 
szeretetben: semmije sincs, mindene Isten•:· 
Mintha mondaná: megfeszíttetett nPk em a Y i
lág. s én a világnak. 

Időnként talál Jézus néhán~- hétpróbás bn-

nltot. Olyankor kissi• fl•lt>di a hűtlen baráto'.; 
árulását, 'csöppet heheged unos-untalan fölszag
gatott Sebe. 

Egy kislány. -- nevezzük Eszterki>nPk. -
nag:v kérdésen törte a fpjét: 

- Szüz Anyámat úgy hívom: édes Virág
száJam! De mit mondjak Jézusnak. hog~- ul~·an 
szép legyen, ahogy érzem? 

Igen! Mit mondjunk Jézusnak. keg~·etlL•n 
kezünktől sebzett, rPndíthPtPtleniil híí. i•dps 
Szent Barátunknak?! 

I1·ta: Or. \'iiöni· Pi•rs Mária. 

A lihercili,, kor törteneli erzék és ismerelek hiún~·á
ilan felhigította ezt a nL;p-ábrázolást és elóbb érzelgósse. 
mnjd dun·ún reálissú tette. A s::ázad.forduló (XX. s:.) 
model'll lirai költés:et<' a nag~·,·áros felé fordul. ke,·e
,;et töriidik a mag~·ar falu\'al. Ha pedig még látja. ki
\'Ptközteti a népet faji jellPgébiil. egyszprii. természete,; 
,·onúsaiból. (Igaz. hog~- a szúzadfordulú ,-áltozást oko
~ott a falu életébl'n. de azért n g~·iikl'rPk. hagyomú
nyok. alap\'onúsok megmaradtak.) Amcll'. - amikor n 
l1njs:olt. :a1·aros llag)ll'<Írosi élet nem elé!liti ki. '"'"' 
>I)IUgtntju meg az embereket: .föl-földobott kö módjcim 
~t.irn •·is.•:nhHilnak a fiildr<'. l'iss:atérn!'k " faluho: i·~ 

<~Z mes. mesterséges. hamis .. kultúrából", fényböj ki
.iúzanod\·a. újra megtalálják faji értékeinket: a földdel 
·' természettel együtt élő magyart: Isten gyermekét. 

Kos:tolányi Dezső a 1·obogó \'onatról nézte az Al
löldet és az élet gondjai•·al küzdö magyar földmü\'est: 
.. döbbem·e nézi. amint merengve szánt. lassan ballag 
iliiles mélabúsan napsütötte nrcán, de ~zem nem látta 
rit könnyezni még--. Juhá.•: G!lula meleg szívvel énl'
i<elte meg a falusi túiHt <·s az egyszerií ház eg~·szer" 
<'mhereit: 

.. Ph·oslö abro:o.t.. ln;-;~ szalonna. 
Búbos kemencze. jú meleg: 
Pár km·ta röf a ~zoba ho,;~w. 

Megférnek a jú embe•·pk ~ .. 
Be jó a t'~önO. az úbor itt lH'nn. 1>,·, !Ök t• iot..tn 

r>miJerek .. :· 
1-lnrscínui Lfljos a Dunúntúl dit·><·•·,•t,•t zC'ngi: ciC'rii, 

tújat. jú gyennekeket. bülc:.: agg C'Jnb~n~kPt. 111l1nkú.-.. 
dalos legi"n~·el<i:Pt. lúnyoka1. 1:-:ten ;'tldú:-::"ll);ln bii\·calkt'di, 
földet. 

I...orcí.'i: Pcíl .. Pú:-~ztor··-c~ .. <t napn.>rt . ...:ubfJ....: .ilc1i\. 

ll.' ugalma~. bölcs. dert·k: \"ilúga: i'g, n1ezi;, szh·dlf'ii 
nin<·> tnlún~- ' a lelki' ;,rn~·talan. A lai<úinak IC'Ikii., .. 
lllí"~ kl• t ~úlyos. szent ige \·an: az h-ll' ll l··...: a füid 

Sa.i,i Scí,idor is szc>retettel nézt<' nt··punk~t. (· . ..:odúll .. 

,··lctere,il·1 cl!"zúnt:-:úgút. rernl•nységl·t. ·"" arr;~ int· .. X" 
IP\PCljC' >l•nki. hog~· ii a nemzC't ,; ha~;'m' · 

.. S:::.ohor 11 ... ,Juár1 ... 1'\Zl·p l·:-; :--zonH•ru 

:>:vugodtan ni·zdel ki·klii tú\·olokl•a. 
Aliflt lPhajt,·,, ki•rge> tenyC'rébC', 
\'tlwnwk. napHn~~ hátran .~zemiH'llf>:. 

.'i:<''"'' pillciján ni11cs <'!111 rehh<'ll<'-<. 
-- -· Ali .iríhnu-m.•s:hnn rc•>ulill<·ll••>liH. 

tSzohor a rc'Jn,ún 1 • 

Ma, elZ immúr Illeghiggadt IÍ) uépÜ!SSl~!J iSIHét u 

IIICig!JCII' _falu jelé .fordul. Itt kere'i a bú\'úpatakként 
elöbukknnú eriiforrúsokat. A I'IÍros rill formcil;ha ",, •. 
l'l'l'('c/l'<'. . .. de íme. i•nek hallik. zsolozsmút ~,;ong.· •. 
zengő ten~cr. 1iJnnf'k u lnícsú~nl-.. Istcnl'f:l' s:~on1ia:-:. friss 
"lll berek! 

.. F:\·ezred óta múr l' hittel jiu·nak 
' <' hitbiil niitt ld minden égi tett" 

.Jönnek a bú('sú,ok i·s megeriisitik. megifjitjúk a ,·,i
ro't. F.zt ol\'assuk Mécs Lris:lú \'ersében. Maid \'<'11· 
l'g~·iitt tisztelettel nézzlik a nép munkújút i>· 

.. aki e~rszám nyü7_,;;;ög n mezön. arah·•·· 
' dallal. \'erítékkel kenyeret kerl'"tl'l. 
iit ,-úgják eliisziir a \'ihar palkúi. 
" bennl' illdatnak meg ;; földnek lakúi." 
S a kiiltii. kinn a meziin jiutúban, talúlkozil< eg~· 

ht~ktntl·, aratú\'al: . .l'állán kas:::.a. ke:éh<~1l 1.-anc·s,~. I'Í::f•1·· 

.. Kezet fogunk. Szem<·biil hl't \'en én· 
liomolykodili, de Júba n1l•g sc reszl.a•t 
Pityrnallat. úta tún üt\'t.'n kC'rl'sztf't 

IC'\'Úgot t. n."újkl·nt ú ll "' :-oúrga ki•\"l' 

l'iruh·a illlok. Tei\'C' \'an malaszttal. 
Szín:·be Isten szállt 1 .. ;mg~·alustul 

Igy járhattak egykor :•z apostolok. 
Bmwolni ii nem ért rú: <'ini };<'ll•·rr · 
Amtni. földet !!Írni lijrn •·etni. 

htlksüt ringatni. ld~ pulyút ch.'tni 
, \'irrasztani !<omol~- halottak nwlll'tl. 

Es:~.Jn(•k fnrrn;tk l.;:iiruliittl•. () nH·~ :o-t' 1 t'//t'll 

Hal ú l ;t\·arja nt~n, za\·ar,i;t. Ili rjál,: 

!n,,·m s llH'fl.''· mprf /sf""' ,.,.,i .... ,." rrJ:t1r111 .. 

.. S Illi~ 1n1 botorkúlunk. iJt iJiJ.to:-; úton honi 1;1 

!:.1h;.1 Vúllún ka!"za. kPI't.•lwn i\;tnf'~Ú. \'ÍI./l')"' 

III. EzPI< t":-oak l\ll':t~ado11 t\l'!Jt'i\. p!llc~n.ttlid\'t·tPlt>k 

.d 1 11]· ho~~· an ll" ;, !Hag_\'i.ll. ~l('p!"tl! .1 tn<~.!.!.\' al' lioltn 

Ik Í!l.ll tili llf:.pHril\ 111(1 is dorr""k: :-o:ohur Cl ru11tin. 

I'FIIIH'I' (/ 1'/#IUI"IJtlll, l'ltl/lt•r ll !ll/!IJII, .. :\Jdntt Jll'}\lJl1)\ ,1.' 

,, hilh-si:. nu·I~· nltl~,\·;nTÚ rin!..!;tlnt1· dt• úldott :t nl•pllll:. 
lia 1~. <~;,, nlinden ,·iharh;.tn llll'L..\;.1!11;~ hl'i~·l'l. tnt.>giiril't• 

hth·t. I.úlJ;t " fiildlw gyiikl•n•zJ:c dl' :1 n;tphn tH··z . ..\ 

r"olclllf' n·!. c/,· '': f'Hf'f 1,-,·.,",t'l, 1lt1lgotik. ~ol\ at nt>tn 
hl•szi•l Porlttlitll ;tll J-: .. h;t kund11; ;1 harotnL.! . t'•n(•\.:.s;.o,·, 
llll~l h~d l ik 

.l\h•lllll'r\ J .. tt·n-.-.../.llllll.t .... l1l\1 .~ll-... fri-:!" l'tllht'lf•k'· 



Magyar feltámadás 
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1-'t•llámadt Krisztus t• napo,,~ ,\llt"lu,ja~ 

L'nno•pt harang~zú. alll'lu.Jú~ l'lll'k htrdl'lt " 
nag~· Sz;tb;~dsú.~hiism·k. Krisztusna~· chadalút. Kit ;, 
:..:ono~z~·:·t.!.~ ltZ i>r(ikt.•Jnll·kü vt.··rht.·g\'t.•n a bitófára v~1' 
l' . .; K1 arr.1 a vl•rharn1ato:-; úpl·iÚ~ra mt•ghnzta .ll 
'>rok l :n·:l'znak ha inalhasadúsút: a fl'ltúmadúst. S 
,:mikor ot t fü.~.~~i)t~ ;t bitc'lfújún. nún t nH·~fag~·n~! 
IIl1Úd:-iÚ,L! S l'Jh~:!l~!Zlltl l~h·nJ ;qkÚrÓJ a lli.lg~· SZÓ: B~·. 
it·l.it.•Sl'(it.•tf~·· ... j(itt 'l lllt.'~\·úJtás. <.1 kit·l1~t.'SZ1l'ii)dl• ... 
l'ol"SZill,!lL Vl·rrúz:-;úib;'l] pl'dlg kin~·ilott tt lll'ffi/l'll'K 

'~ab:Hls:iganak .-;ZI'lli t·.-.~m,··jl' .. tml'!~·twk rózsail!al.o 
kl'il. hogv mindt•n lll<~l.!.varnak szi,·(·t-J,.Jk(•t igazilll 
!wtoilh1·. 

:\z a p:dl':-.Ztinttl .... 11 .• dltl\·a ot/. t•Jnbl'l'!St.'.~ n1illió1 
.,., dt·lnd.:. l!•t! a ,·ilit.l.!liirll'ill'Jo.m fordulopont i a 
:'\t··g~·pzt·r t•vt·n ;'tt n~:nrnt~t " :-.Zili,L.!asú.l! a; t•n1bl'rh•.·~ 

c.:•·t. Ni·.~~'I'ZI'I' t'\"l'll út hol~·ont:lllt az t•mlwri i·rtl'il'm 
·''- 1~azsúg- kt'rl'si•sl··rH·k sJvatag.Júban. Ft•Itüntl"r: 
ll<•l.!V hii>'iik. h:ttalmas ft·jl'dl'lnwk. dt• nt·m tünt ft•! 
.'t•hol a szabadsú~·. t•s ;1··: t•mbl'l'l nwltósúg napja. Szü 
ll'th·k Fúraók. dt· 111'111 szült•tl'tt n·mi•nv I'S SZI'I'l'tl't 
1-:lt•·k tudósole hiiksl'!;. d" n1·m ,··It bi·kl'ss(•g i•s ,·i
lú~ossúg az l'nliH·risl'.l~ l"inli·.il·lH·n. s irnv a Krisztu·. 
'nj a •·g~·szc·rr1· útv;'iltoztatja a ,·ilúgot. :\llamok. n1·
pc·k. orsZÚI.!ok. llt'I11ZI''' k ülik .1 fl'ltúmadi.s napj:"\ 
llita"ti:lc·lt·stik unlll'}Jl't Ktr;.li~·ok. hódítók. hiisiik 

.. , 
·".: 

~ A D ·~ A N S Z K Y 0 Z S E F 

h•rdelm•k az <·gyszerü palesztinai sir előtt. mert !k 
is tudják. hogy Az, aki abban a sírban feküdt. a 
m·mzPtck Dic'sí\ségt· i·s az emberiség Szabadítója 
ll'lt s Aki azt mondotta önmagáról: ,.Én vagyok '' 
fc•ltámadás éos az i•let .. .'' 

Jézus sírja nt•m kiizönsi•ges sir, hanem a dicsö
si•g i·s örök gyiizelern sírja. Innen indult ö diadal
útjúra és hódította meg a világot. S bármerr•.· 
tnt•nt. mind,•nütt Virágvasárnap volt az útja. Ez a 
diadalút nt•m szünt meg: tart egész a világ végéig. 
l !liO. éve. hogy L'Z az isteni Hős kezébe vette a föl
túrnadás zászlaját s belekiáltotta a nagy világba: 
.. Utánam! Kiiwssetek!" S a népek megmozdulnak· 
oit vilúgri•sz kiiwti Öt: új fény, új világosság jiitt 
;1 szivPkb(· s íg~· il'tlt:k az országok Krisztuséi. 

Nekünk. magyaroknak is voltak nagypéntek
j,•ink. voltak C:nlgotháink. dP reményünk a jövöb,•n 
soha mPg m·m fogyatkozott. Nagy feladatuk. na!l~· 
kiitt•lpsségl'k nc·hr·zültl'k n•ánk. de mindíg nemZPti 
büszkeséggL•l fogtuk meg az l'keszarvát és túrtuk :! 

mag~· ar fii!dl't. s u~;yamikkor \·édtük szabadságun· 
kat. \'i•dtük ,·.rJ,., ho>zánkat is. Nehéz. dc fölséges a 
:-;zabadság útja t•s nag~.: ünmér:;i'klet. s nagy io~
i•rzl't kl'll ;,z alkotmánvos intézménvek biztos fönn
tartásához. S amig iisPÍnk a harcml'~Ökön küzdöttPk 
a haza ffil•l(ml·nti•sp(•rt. reánk a SZl'IIPmi küzde!C'm 
maradt hazánk ml•gtartásáért. és mindíg fd tudtuk 
magunkat küzdL•ni a kultúrállamok sorába. mcrt 
mPgtanultuk. hog~· minciL-n szi•p és m•mps eszm,· 
Krisztus sírjából . .;ugárzik fl'iénk. 

Vallásn.; ni•p1•1( nem khl'tnek sokáig szolgák . 
. ·<'lll nvnmorultak. \'allásos npmzetck npm veszhPt
lll'k ,.i, Num:• Rom;ija isml'rte a \'allásos éorZl'lm"
ket. a jogot. a <zabacbágot is: dP a Sullák éos Cat;
!inák JWffiZl'tL• l'idiizsiiltl·. l'itivornvázta a haza bl•
··sükti•t. m<'giilte szabadságát. sírját ásta jiivöjéonek 

:\ fiiltámadús a m•mZl'IPk reményének és feh·i
rulúsának n<~pja Ma ls l'IIÜI a fpltámadott Krisz
t W' tól ,·árjúk a twmzl'lek boldogulásukat. mi. ma
-:~ arnk prodig hazánk föltámadását. 

A \'ilág(•Ai•sbl'n nt'ogy és f€>1 c'vig járta l'Z a szP 
c:•·n~· mag~· ar n,·mzL·t a Kál\'áriát: járja ma is. Vl•
rl's fejjel. ('sonka kana!. l~·ukRs bakancsban. rnn
c:,·osan. d" hiis lélekkel küzdött az l'lll'nséggf'l 
nic·l\· keresztn• akarta feszíteni P hazát i•s il• akar•a 
SU jt;tni C'Zl'rt'\"l'S (>Jptét 

Az <1 huszonö't év. ml'iv elviharzott fölö!
: uni<. h <l :1 föltámadás remén~·(' pg~· kis ml'l!. 
n~·ug,·;\~t hozott is néha a magyarnak. - m(•gis k•.'
,l·rü i•s gyú>'zos a \'isszaemlékeo:és azokra az időkr•.· 
.:mikor h<1z:inkat l'iiPnségl'ink a sírba akarták zárn, 

~'ájó szívvl'l kéord,·m: Szl',gi•ny hazám' LPsz-c· 
billdog HúS\·(·tod' Ll'SZ-l' béokés feltámadásod'? 

S mintha hallanám Krisztus isteni ajakáról P~
mppPnni " nag~· szót: .. Magvar népem! Ha buldog 
.tkar:<z h·nni. zúzd ÖSS.Zl' a bálván~·okat. amik qka
.Júlvai ft•ltámadásodnak 1" S l'Zl'k a bál\·ánvok: a 
!1a;afiat lansúg. az <'gYL'I1l't Ilon si• g és \'allástalansá;.: 

l. Szl'l'l'Sd a hazát n•· szóval. hanem tettel 
tnunkával. :\la. amiko1· országod l'ZCr SPbböl \'(;r
!.ik. nckl'd kPII l' sebl'ket gyógyitanod; twked kell 
;1azádat a rl'Ú l'riiszakolt süllvedés sarából kil'mclnl'rl 
~:' l'ZI l'sak kiizös m<'gért€-ssd és a köziis ct'lt i'r
riL'kt'·bl'll \(ifcj!Ptt munkálkodással t'rhPtcd cl. :vra 
..mikor diesil és hős honvédcink a mcsszl' keletl'n 
.dlnak a \·:'u·tán. hogv m1•gvédjt'k hazánk;~!. kultú· 
r;'tnkat. r.t.:~·lüzunkai a ,·iiriis ri•mtöl. twkün\ 

'' 



57Pnt kö!Pleossi>günk mindt>n áldozatot mt>ghozni ha
;únk f!'nnmararlásMrt é-s ,•gy bi•ké-s!'bb jövől>rt. 

A karthágúi niik sajút ha ifiirt il'ikbiil fontak 
knlL'let hazá i uk v<·rl!'lnu;n•. !\Ü is .fonjuk ml'g a 
munkának (•~ úlrlma!oknak kiitch;t i·s hazúnk fiil 
fog tnmadni. 

" f:ljiink l'_g~·pft•rti•sben Ezerév!'n kNesztül 
t.:'·u.itogafLI f,•jiink f<iliitt a házat az ''gyt'nll'tlt·nsf>g 
•>rdöge, --- itt az ith•jt'. hog~· ,-&ge ]pgyPn mind.'n 
t.:viiliilkiitllosnPk i•s ,-allásküliinbség nélkül mun
kidk(l(IJnnk a kiizbolrlogság fpJ{•pítéséon. MPrt a h~
ld holdo!..!SÚt?,~l kü;_il:-. bnldogsúgunk. a haza nyorno
t·usaga kil/Ös n~·utnorúságunk ~ a haza 1Pigáz~1sa 

!lt'kiink Js rahsw1.::!::Jságunk. 
:; D<' J.,hnL!_inn <1 magyar földön a vallásosS:ÍL! 

szent 16ng_ia is. Ma. amikor a béke és szabadsá!! 
után sóhajtozunk. nem akarjuk c>szrc·vl'nni, hogv 
vallásosságunk szakadozott. rongyos. Ha a magy3r 
nt'm akar Pivl'szni. akkor vallá"'" ,·1<·1<'1 kt•ll \•l
nit'. Mert a m;:gyarnak mindenkllr " vallása vo:t 
az az alapja, amt'iyn• fiili•píthPtfl' boldogságának 
tPmplomát. 

Allelujával van tt>ll' Húsviolkor a világ. Dl' t->' 

az iirömúj]ongás nem csal-P könnyt'kPt a szpmünk
bt,., Eliittlink ::1 esalárl. a haza. az PmbPrisi•_g sors.c 
El tudjuk-t· viselni az i•kt nag~· nwgpróbáltatásait'' 
A nPhéoz idők. a mt•g(•llwtl·s nem floliti-e mPg ke 
serüs(·~~gl'l a szi,·ünk••f'.' Mind olyan ki'rcléosek, ame. 
lvekn· feil'll'!.:ot csak a föltámadolt Krisztus tud ad
t~i: .. Bizzatok 1 RC'méli<'!l'k' F.n mt·ggyöztPm a vil;';
.gnt 1" Al!Plui<~ 1 

A ferences korda jelképes jelentést-
Közli: Hálint Sándor dr. 

A kordáról l'gy Íi.'rl'nces imádságos könvv
lll'n, a Lenkötelecskribe11 (1769) l'ZC'ket nlv<~ssuk: 

A kordaöv jl'll·nti azokat a köteleket. kik
k!'l a mi Pdvöziiőnk a kl•rtben mPgfogattatván. 
n1egkötöztPtett. JpruzsálPmbP vitPtett. azután 
Pilátus házában keg~·t>tknül oszlophoz kötöztP
•..tt. Azért akik a kordát l;jjPI é>s nappal tPsttl' · 
kPn hordozzák, t'ml(·kl·Zl'IPt lésznek, hogv ;t 
!\'ll•gváltónk nPmcsak az oszlophoz kötöztl'tt'lt 
sőt "géo.;z éjszakún is tartani méltóztatott. Azért 
ilki rq;gl'! l'ZZt·l magút fiiliivedzi. .it'lPnti Krisz
tus Urunknak az oszlophoz \·aló kötözését. Estvl' 
pedig mikor aludni mf>gVl'n és ágyára ki'szül. .i<'
lPnti Krisztus Urunknak megoldnzását. minPk-
11tána kt•g,·dlcntil ml'gnstoroztatott \'olna &~ 
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:\ ft.·rt•nt·t•.., 
knrda mrn:v. 
n~·ri hüszkt•, 
st;RI' Páduai 
Slf•nt Antal. 

A korda
\'ISI'Iök l·l!'i 
JJartroJ.{ú.ia ~ 

nagy lankadt faradtsagát. m1kor <~z t>szlopmd 
földrC' esett volna. 

A kordaöv jelenti mélységes alúzatosságnak 
.ieleit. mert megövedzvén magát •·zze!, nagy
nag~· bűnösnek és Isten törvénye m('gszegőjének 
\'allja magát. az Isten előtt megismervén. szám 
szándékkal kötözi. hatalmában adván. kezében 
\'etvén önnön magát. kegyl'lmet kerPs, hog\ 
jövendőben megkötözött kezekkt·l (•s lábnkkal 
a külső sötétségre nP vettetnék 

A kordaöv a purgatórium (·s 1dö szc-rent 
\'aló büntetéSl'k leszállításának. siit az örök kár
hozattól való megoltalmazásnak is jl'lt•. Mcrt hö 
.TL'rikó városában régenten amaz ablakon kifü.~
gö karmazsin színü zsinór Ráháb asszonvt me_g 
oltalmazta a haláltul és minder. veszedclemtűl. 
-okkal inkábh f'Z a szent kordaöv. mi\'<•1 :t 
Krisztus Urunkn<Jk \'t'l'l's szt·nvt·d(•s&nek. a; 
,.~esz t•mbl'ri nPmzPt ,·ú]tflsúnak _iell'. Ág~·(·kú' 
•·zzd iivt•dzv(•n. nwgoltalmazza iikl't az öről. 
haláltól. az purl!atr)ri'Jm kínjútAI afPiiíl mond<>t < 
húC'súk által. 

A húrnm t•sonw il'il'nti a Sz<·nthárnm,;al!"' 
kthl'Z ragaszkodnunk ·kiill az hit. rem('nv "' _,z,
n·lt·l ;il!al. A Sz<•IJ!iitdt·n Szi'iz \T:'1rif1t i.'. '111\ • 
" mPnvh&!i Atva1~'1l'nnek Jpfm\·a. a Fi111't•·nn•·l 
:\n~·Ja ,·.s a SZl'ntlf>lt'k mútkf1_ia. lnn('l ,. h:H<!It 
'"''1mók ki·pzik (·s juttat j:ík •·szünkl11 " l \•tld"t: 
dssznnvnak húrnm ki\·últk(·ppl'n v;d<> ltd!.!\ .,zi\ 
fa.tdalmút. Eliísziir: midiin hallotta. ""'!' ,.1,z:1 
k;'m az ii szt'l'l'lmt·s Fia m•·gfngadtal••lt. k•-.L!'•·' 
1<·nül ml'gkiitöztl'tdt. azut;'m mik~>r k•·s•·n·,·.-··1· 
.; hiintl'f('sn,•k h<·l''l'lf' ko·:•·ll•• ,. tina \!:"'": 
--zor· ~nikf'r a kt•rc:<'.1Ln1 ftil.!.Ct·ni (·:--. kt'-...;4·1'\"•·.-..:•·• 

':lt•rrhalni s/•.·ml(·lt•·. IL,nr~ar!sz"r· 1t11ko1 " k· 
r,-,,thrnl !l'!t··v('n csol:"ig:tlta s knJ•"~''''ll:l ,,., .. 1 

:1.-..:zoqt ,.Jh:t!~_v1a. l~t'"'it'I'Vt'~c·n ~ira1\'dll ,. r1;u 1 

kt·-•·:"il h Hh!lnmhan t·gt·s; fiiltan;ad;,,:llg lll:!!·: 

rlott :'.; ii h·rhr·,.,.··Jll'k lllll'lhak;>tt''.'t'l. '/:\< 1 ;,[ 

: ... d.1.~n·l i:·t.!dallll'i11l~tk ti)n·.,.,., t'.L!Vll11 t1tll'tlt,;t;l 

:\~.··rr:t·h·t·k p(·d1g a ktJrd~tO\'t•t i)t f~tllt·-._-..cJ ,._.... ('~~~ 
~li>kk:t! hordouúk h.ri:,/1\J~ r·,,llli-; .d :11.-·h· ,, _ 

lil'md: •·mlt-k•·zl'tlr•· 



NÉPŰNK sz~~~~~~:II====~~M=á=ri=av=ö=l~======= 
Tarka-~színes gyermek

kori emlékeim között. 
féltdt kedves képet őr
zök. Valami megkapó 
érzés, jóleső emlékezés 
árad el bennem, vala
hányszor csak megidé
zem. Ilyenkor újra ott 
(•rzem magamat az ősi 
koronázó fővárosban 
Szent Márton oltalmá: 
ban álló Pozsonynak esti 
fi•nyben ragyogó utcáin. 
A felvidéki megszállá..; 
nyugatra szakadt ma
gyarjainak máriavölgyi 
fogadalmi zarándoklatá

Uirlavöhr:vi Na~r:vas5zonyunk. ról visszatérőben, lobu-
kön:vörö~r.l i•rettünk! gó gyertyával kezem-

ben, önfeledten olvadok 
a tizr>zn'-vf'l áradó mag~·ar zarándoksereg töme
gi'hP. 

A tömq~ visz és magával sodor. Már nem 
látom az idegen hatalom fényreklámainak bántó 
hivalkodását, nem hallom az utca soknyelvű zű
ri>t, nem riaszt az elnyomók hideg közönye. Dia
dalmas önérzettPI hordom szivem fölött a ÍE'
ht'•r-zöld szalag mellett a piros szekfű virágot. 
magyarságomnak picin~·. áruló hírnökét. 

MindPz oh· á\omszC'rÜ. Szeretném, ha soha 
.. 1 nl'm múlna' Az dragadó érzés fölkap é,; 
mcssze túl cml'! időn. országhatáron, idegen ar
cokon. és sorstl'stvi•reimmel nagy, megértö kö
zösségbf' kapcsol. A Kisalföld jó magyar népé
n·\ q~~·heforrtan. magyar imádsággal és ének
~zóval ajkamon. kilszönthPttem legősibb kegy
hl'iyünkön, a Kiskúrpátok kies völgyébm fekvő 
\Iáriavölg~·bpn a Boldogasszonyt. Nagy tisztE'
Id!PI ii\"l·zdt kP<f\"kéne E'lőtt az évszázados fa
lak tiivi·n \'olt t;l~ő t"alá\kmdsom népemmeL A 
..;zinmag~·ar Csallóköznek nPmesen Pg~·szcri: 
rnag~·arjai\·al t·g~·ütt l'Sdl'keltem a Nagyasszon:-.·
hnz t"l.i fPltúmadús{•rt. mag,·ar jövendőért 

Itt imúdkozott q.:vkor Eszterházy Pál her
····g. Mag~·arország nag~·nevű és szentéletü ná
doni. A kt·g~·kt'p esodás történetét is ó írta meg 
:t Mt•nn,·pj Korona rímíi könyvében. A tatárj~
r;is utún {•bn•díí idíílwn ml'gje\ent a kútban Pg,· 
,·ak koldt1snak a Roldog . .;ágos Szüz képe. mi .. 
kiizlll'n mt·nn~·pi :-;zózat biztatta. hogy mos!':l 
nwg szl'mi·t a kút viz{•vel. Ml'gtf'ttl' és újra b
tntt ErTt' kiPnwltt• a kútból a képet. oszlopfiírt• 
ft·tlt· t"•,: g'·akran imúdkozott előtte. A csoda 
hin· ~túrn,:rakl'lt. ('sakhamar kt'dvt>lt zarúndok· 
lwl\"l' ]!'It a kiirn,·•·zíí \'idi•k népém•k. Na_g~· La
JIIS királ~· hiíkPzii aj:mdt'kkill templomot Pnwl
fdl'!t föli•.it'. {•s gondozásút remPtc Szl•nt Pú~ 
szt·rzl'tl'st·in· bizta. A kegyhely jelentöségébl'l~ 
mt•gniivl'kt·dl'lt. amikor a pálos rend iiltal<in"' 
fííniikPinPk székhclyi•vé let t. Esztcrházy Im l'·· 

herceg, Magyarország prímása, előzőleg a rend 
főnöke, innen került az esztergomi érsel<i szék
b€'. Csodás meggyógyulását súlyos torokhajábill 
a szentkút csodás erejének tulajdonította. 

A Boldogasszony kegyképéhez I. Lipót csa
szár és király is elzarándokolt. Az 1687-ik po
zsonyi országgyülés alkalmával, fia, József meg
koronázásakor ajánlotta a török iga alól fPI
szabadult országunkat a Nagyasszony pártfogá
sába. FPlszabadult népünk is boldog örömmel 
Pmelte fel Psdő szavát a gyámolító szent Szűz .. 
höz. €s nPm hiába. Velünk volt a törökdúlt;; 
magyar rónaságok épülö tanyáin. Biztatott. sl'
gített, emdte a kókadó magyar fejeket és Pröt 
adott az új fészekrakáshoz. 

Ezért húzta. késztette valami titkos, bPnsr. 
eró és ellenállhatatlan megérzés kisebbségi sors
ba jutott népemet is. hogy a:>: új rabságban 
megszégyenítettségébt·n ismét a segítő Szűzhöz 
siessen. Fogadalmat tt>tt, hogy minden eszten
döbt>n az ősi kE'gyh(•\yre zarándokol, munkaidö
ben, gyalogszerrel. áldozattal. csakhogy telj t>· 

süljön kivánsága. 
A Nag~- Lajos király építette szent falak 

között, és a vonuló tízezres tömeg áhítatában 
érPztem meg. mii~·en félelmetes erő, ellenszen
vt't. idegen kényszert és gyülöletet meggyözii 
hatalom bennünk ez az évezredes, mélyen gyö
kPrt'zÖ hit. É's mily elpusztíthatatlan magyarsú-
gunk. · 

A könyörgö imádságban és a hangosan so
ha ki nem mondott szent gondolatban eggyé 1Pt1 
a falu és a város. a meghurcolt kispolgár é-s az 
agyonterhelt falu népe. Összefogtunk, egymá~ 
kezét kerestük és találtuk meg ekkor öntudat
lanul. 

Népünk áldozata betelt. Csallóköz mag:-.·ar· 
Jainak ajkán újra szabad lett a szó. A márra
völgyi szent Szűz hazahozta népét. Csak törP· 
di'k részr> és Pozsony magyarjai járják tovább 
könnyt•s szpmml·l a Boldogasszony útját. D• 
tudják és érzik. hog~- könyörgö áldozatuk, titk<J" 
úlmuk-vúg~·t~k nem ll'hl't hiábavaló! 

Szentbeszéd ldejo.'n. 
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A pápák történelmi távlatban 
Irt a· P. S•·hrott~· Pál. O. F. M. tartományfőnök. 

Olvasóink közül azok. akik az Örök Városban 
jártak. talán már látták a Szentatyát ünnepélye:• 
felvonuláskor. amikor a világ minden ri•széből ösz
szesereglett hivek leírhatatlan lelkesedése közőtt. a 
bíbornokoktól és szolgálattevő papságától kőrülvéVl'. 
bevonul a világ Jegnagyobb templomába. a Szen: 
Péter-Bazilikába. Az ember végigjárhatja az egész 
világot: ehhez a színpompás képhez hasonlót sp hol
sem Ját. Ezt nem lehet elfe!Pjteni: az ezüstharsonák 
csodálatos muzsil?ája örökké. visszhangzik lelkében. 
De nem felejthetjük azt a képet sem. amit a Pápa 
il~·enkor a szemléliinek nyujt. 

Fején a hármaskorona. az ú. n. T1ara. jobbke
zének gyürüsujján az ú. n. halászgyürü és minde
nütt az óriási Istenházában. a hordszékl·n is. amp
lyen a Pápa ül. a szent kulcsok szimboluma. 

Cikksorozatunkban röviden ki hl! térnünk er
n• a három jellegzetes dologra is. 

l. A tiara. Az első kereszténv századokban ;1 

Pápa is. a püspökökhöz hasonló~n mitrát \'!sei• .. 
amit püspökeink még ma is hordanak. A IX. szá
zadban ennek a fejdisznek alsó részi•t drágakö\·ek
kel díszített arany- vagy ezüst-korunag~·ürü tartja 
össze: később. aranvabroncs kerül a helvére. 193-t
'Jen. V. Kelemen Pápa uralkodása idPj~n a Tiara 
a mai alakját veszi fel. 

A Tiarát. amelyet a Pápa csak nag~· ünnepi•
lyes alkalommal és sohasem liturgikus tén~·kcdi•s 
közben hord. triregnumnak. hármaskoronának '. 
nevezik. a három legmagasabb pápai hatalom. :1 
papi-. a pásztori- és a tanítói hatalom jelképezésér,· 

2. A halászgyiirii. A Pápa megválasztása után. 
mindjárt ott a Conclávéban azt a kérdést inti•zi 
hozzá a Camerlengo. azaz az ügyvezetíi bíbornok. 
\'ajjon elfogadja-e a megválasztását. Ha a megvá
lasztott igennel felel. ugyanaz a bíbornok egy gyü
rüt ad át neki. Ez az ú. n. halászgyürü. amely ki
zárólag a Pápának jár. Más nem használhatja. :\ 
Pápa halála után a bíbornoki testület feje a halász
gyürül összetöri. hogy visszaélések ne törll;nhesse
nek. 

Fon!osahb pápai okmán~·okat Pzwl a gvürü\'l'l 
szakott a Szentatya lepC'csetelni. 

Rendesen igen szép i>s i·rtékC's müvi·szt munk;• 
ez a gyürü. amel~·nek drágakövében Sz,•nt Pl-teri 
szokták ábrázolni. amint a halakkal m<'g!<'l1 háló~ 
a hajóba húzza. 

Tulajdonképeni l'redl'IL'I nem tsnwi Jtik :\1 

Eg:-· háznak egyik legnagyobb kutatója. a hin's :\la. 
billon. azt mondja fíimüvi•ben. hog~· nl'm tudJ.< 
megállapítani azt a korszako!. amelvbiil a halász
gyürü származik. Bizonyos. hogy IV. 'Ke!Pmcn páp;, 
1265-68. már használja. DC' sza\·aiból kiin·tkL•zh•t. 
hetünk. hogy már régebbi szokást köwt. amikor ;1 

gyűrűt használja. 
V. Márton Pápa. aki a !;i. század (•lsii fPIPbL'l< 

uralkodott. használja elösziir azt a szót · sub anulo 
piscatoris - a halászgyürü alatt. ampl\· kift·jPZ<'.' 
azóta átment az egyházi jogszokásba. · 

E hi\·atalns halászgyürün kívül a Pápa tnl').! 

két gyűrűt használ. Egyet. amelyPt mint föp<~!> 
használ. és Pgy másikat. amelyet kizárólag swn: 
:.:·n~·k<·dt•sPk közbl'n visC'l. Az utóbbi szokás már az 
l'lsii kn<·szt(·n~· szúzadokban dívik. I. SzC'nt Ist\·án 
papa volt az elsii. ~.ii-ben. aki li1urgikus t(·nvkPrl(•. 
sek kiizben g~·ürüt használt. · 

VI. Piusról a kövl'tkpzö anL"kdotá1 .ll'g~·,·z1t• l•.' 
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a történelPm. Napoleon gL'lH'railsa. HaliL· r beront o! t 
hozzá és kinesdi kovl'IPlte. különösen kivánta .1 

kl>! gyűrűt. amit a Pápa \'i sd t ... Az Pnyémet adha
tom i•s lehúzva az L'gyik gyűrlit odaadta neki: a 
másika: a halászgyürül m·m adhatom oda. mert az 
az Egyházé" .. A halászgyürüt is követelem! Ich· 
vl'IL•. \·agy eröszakot használok, .. :\ Pápa odaadLl 
azt is. De mily nag~· volt a gem•rális álmélkodás:1. 
mikor mpg kellett állapítania. hogy a Jegnagyobb 
hatalmat szimbolizáló g;.·ürü tC'ljl'st•n (•rtéktl'lt•!; 
;m~·agból készült .. 

:l. A s::eut kulcsok. :\ kulcsok útadása mindL'll 
nqmd a hatalom átadását jelképezi. 

A szentírás és az Egyház nyelvén is azt jl'IL•nlt. 
:\likor Krisz\us SZL·nt Pdernek e szavakat mondta. 
m•ked adom a ml'nnyország kulcsait. átruházta n•a 
a kötés és oldás hatalmát. tehát a ll'gnag~·obb IL'ik1 
hatalommal ruházta iit fl'!. Ez áll az ii utódjaira is. 

Az atvák kéiziil 111ár Ter!ulliánnál találjuk ;, 
kulcsok átadásának L'Zt az értPlmezi•sét 

• .\z Egyház szimbolikájában találunk L"gy. hl1i•. 
hiu·om. sÖt h(•( kuJcsot is abrúzoJva. a SZL'rint. ah<>i!~· 
az Egyház <'gys(•gi•t. a kötesi i·s oldóhatalmat. \'agv 
a hét szC'ntséget akarták kife.i<·zni n·ll'. 

Ha a pápai képeken. az Örök Városban. \'ilg~· 
<·gyebütt Játjuk a kulcsok ábrázolását. gonrloljunk 
l'lTC" a ma~yarázatra. 

C · . ..;odufulo: .. l.'ilf.'I!Uit!/11. 

"lflíiCJ·"':Ul{Jorlön sil'tiiul, 
s lóUI'i-·iulre .fájdnlmudru 
iwllgat önuóu s:ent:edé.o.;""'' 
()lcdhc>I " S:enr S:erctcl. 
.\1<'</I'IÍ/Ii>ul "álli " fi;!dr•· 
' k·iulwlcil•·u itéltcretl; 
(ll~/ rrrllllk lón lllilldiirof.rt• 

lnu· u:. O h<·n• .... :li<~,u~f 
otr áll .'ioks:á: ,'\Írl~ Oll!l''· 
so11Cl,Jl r n 11/llfl:u t}tl ''''~'<~/. 
1.l;i tál·o: - ri>rlw --- hflrd11s 
(JI t /,011 ui,ro~l} or.o.;:óyunkt.,rl. 
r.JÚIIlo' Fllul s:e11i .'i:íri•h<'. 
it'J!I!r !/ICI r -"t 11/..:1 ",. on!."''"' rerr 
·" l'irrud.I'JII u l w Tn! c·· ic' 

IJUIHII tl/\f!UJ... IJ/'/'f.'II!J('/11 

"'e!Jlnnultnk /llládko:n1. 
P.IJÍi1(J[('lf'l Ut'HI f('f~:l"(' 
!(ris:~ll.'i ol!nrcín rildo:u' 
J<:.o.;fi<'ldl,lil.:. ok1l: ili rap!/111!1-, 
1.01111./IC'I J,:iHII!• (f' /)lt.'i lt•l/..·uuhrul 
utfol!Jillllnh: - . .Jli.J nwr11cl juli l 
"r,·pti:ct,dtclll 111111df'11 hií,;,,,; · 

S,•l.eJ....n{'k f..'lsimir,i)u. 
1ia1111...:l1f oh fi!JlÍfl!fÍLflll.,d. 
i.ajlHIIk n1i nwid wi11tf1''1 JIJ/1/ 

r· .• al; óh<•t 11('/;i;Hi; l'is.,·:twdtl' 
S:t'llf.'i~·(/C'·' ,,.Ju"•r hnrudhu•r 
},r,/t s:Í.I'd; 1.'-i fddo/Ji,clllllflh 
,,,i n'''·l'''!/111!1, 1 . ..,. "'l'fllohilu;l. 
-.lir"ti /,(JI/11!1111/f; l',.íUf/11 /fi0...:..,./1/1 

1".-.;ot/owlrJ.\ ].,1''11(1//llll 

'·lfi!Jfl"·"ti!l(ltiiJo .... ·wtr.,illl 
" to/ft J,·illl/'1' lfÍ JdCiinH!(;I/1 
l '/(.'/11!(1/ (l .\-f'll/'f'dt"".\i/1/; 



Krisz~us-keresés húsvé!· hajnolór1 
. . . :\1. l'f.!,l'~t. o~:s~_úgUan l_•lh1 r.Jl'd1 ~~okU:-;. hog_v ;.1 hi\'l'k. nérnel_•; hPI.VPil ~~ f:d11 ;.•praja-nag_V.Jil. IIU~\·1·1 

h;IJ_I_J.al<~r_~ _· 1 t.<'ntplont l<1_u·u1. vag~· a ll•rnctoben üsszee_\·l'llnek. s l<ercsil-: •• sirj{lbúl feJtúrnadt C"dvhziti"lt .\ 
(,~-,~ng,'o-·o:-:r l.'<'r_·PrH·cs I-IIthldOinónyi Föiskol;.t ~t·praj1.i St.Prninúrilllnúnak u..vtijh'•s(•bi',: kilziiljük itt 01 hP\'l'Sil1l'
.L!.\'PI N;rg~'ITdl'll hitWil Kd.sztus-lu•n•...:/•:-; ;'1itatossúg:1:. 

fAl. Plilunúdl,o/tt l't.t>kkPI a :-i/.il\'.ikkal rwmd.ia ;1/. 

11. n. IJPkdszilnti'111: 
Kell''"h•nuwk any.ia. Szilz :\Jária. st.lil.i a ti' szeut 

_l~ozzád .iiiHl'm. ~Zt'l't•lmt•s .lt•zusom. ra.itad ki\•iil 
t' \'Jia11on nhws .iussum. lt•buruh·a addill ki•rh·k. 

l'iadnál. · - hu~:~· a rrttentii sziimadásmil irgalmas h·. 
~;yen hozzám. Amen. 

llllll <·sak keg,·rlmd nrm n,·l'rek. 
lia az <'lt•t gond.ia. mint tiiviskorona 'i•rti a ,., .. 

(ü. l'vll·szúro:.; .Túno~nt· s.~jutl.;.ti!H.':"Ú ilnúja. "j;) l•.1 
(l'vl:l.id tl:rch.•njúJ'\'tl kerülik 1neg a ternplornut. 

küzbcn :1 Szen~húron1~ú~ ol\':,sújút (rnádkuzz~\k. Utún:. 
J~elúllnal<. ~ i;.:'· .iúrjúl' ldirbc-l.;iu·be a ternpl01not. o11 plfi
t·n~lu•s pedi~ a ki)\·et !.;ezt, l·ncl<ct Jnondja): 

.i<•mt•l. krsrrgii szívrmet. könn.vrzö szrmrmrt l'iil· 
<'mt•lrm, l'rlni•zrk .Jiozus keresztji•re. 

Tiiviskuronára. \'i•rzii szent homlokára. lia i•ltem 
Ú'lll'rt'. siromnak szioli•rl' ••l.iutok, trrh••m••t •·h·is•·- Szombat l'lsö nap.iára na;:,· vasárnat> hajnaiba 

h·m. Ui·ki·n•l st.l'n\•rd••k imádkozván. 
Szent .János i·s :\lagdolna ml'nnrk .li·zus sir.iára. 
:\lond az anac,·al. mit fi-Itek': \'a.i.ion kitől rem••gh·k :· 
Tudom, bOIO' kit krrestek. de már itt nl'm lrlih•k. 
Ur midön odai-rh·k. rögtön megfi•ll'mli·nek. 

\'rdd h• \'állaimrtil k••rl'sztl'mt•t. .li·zus. Uávi1l 
!to.Zt•nt 1-'ia. hnJo· Hriimt•nt I«"JU'«"Il az t·r .Ji•zus Kris7. 
tusba'. 

Hol \'Uli, ... h'zus szi\'t'. Sir a szi\'l'm t·:rtrd. :\lert az ('rnak an~tyala :\láriához ÍJ:.\' szóla: 

ll ol h•h•m 1'••1 áldott St.i\•••dt·t ·.• :\lit kl'resel. :\lária. ('r .li·zus i·desanyja. 
Szi\·•·m h•honád t·sal< akkor l·rht•l. ha szt•nt Silll'sen itt feltámadott, amint fl'g ml'~tmmulatnll. 

:··:s az (:rnak ang,·ata d szenisurhoz .iárula. ~ZÍ\'t•d SZI'IIt ko•,o·t•hul'l ad. Uün ll'l'hl' 11\'0111 i•s ha 
ll•lh·kinh·k. rn.iris \'i-s1.asu.11 a ri·lell'm. Ui1la ll'henlll'ritv•'n a kiivrt i·s ráiilvl'n. 

'l'iszla \'"1:'' h•. •·n llii'A undok büniis. lio~;~· h·· 
ht•t«"l hát . .lt.'7US. t•n\"t•.it•Jn'!: Szl'nt rctnt'·ny va":.· mi-~l!-
'"i'·•·m mi•b·•·n. hisz a I,t•r••sztl.in •·•·tem haltál meg 

\'illámlott tekintetr. l'i·n,·ll'tt az iiltözt•h•. 
.-\z öriik llll'!l'rrttrnh•k. mint holtak. oJ,·ak h·th·k. 

Kiter.iesztl'ttl'll drá11a ki•t kezrdl't, k•'t karoddal :\ll'rt má1· ii leltámadott. amint fi'K ml'gmondatotl. 
.Jl'rtek idl'. lássátok, holl,. nim·s már itt l'ratok. 
:\lund.iátuk mindn,·á.iának. az ö tanitványinak. 
llog,· majd (ialill'ába' ml'glát.iák öt valóba' . 

<'lllll'm mr~:iilrlsz. m•·..:n,·itottad áldott szi\·l'dl't. 
ho\'a l'nl{l'lll hrlo11allsz. 

.la.i. dt• a nag,· hiintöl rl'szkl'l mindt•n trstrm. 
Hullnak szl'ml•imböl bánatus kiinn~·l'im. - ,\djun irgal
mat a mr~;t"rt hiiniis1wk az áldott .l•'zus szrnt SlÍ\'r. 

.-\llelu.ia dh·süsi·g l••~t,·•·n Séked. na~:y Fiilsi·11· 

.-\llelu.iát i·nrkliink Vl'dd kedvl'st•n Isteniink: 
Ha a tmrba hullok. sz••nt kt•reszh·d alá roskadol<. (·;· Sebilk lnu·e kl·zirato~ ~vu.itl'n1l•nv{•hélL :\'t~~.'"~"''-

dt•. P. dr. Dútn Inn: gyüjtl·~e.J · Uni~:a sz•·nt \'••r. hadd szed.irll'k ii"zr. meh· '" 
"hlott krn•sztriil rot,·t alá a riildr•·· G,·•ilo·itsd m.l'll ,, 
hiiniis szi\·••krl. ll'·og~·it,ál •m·~. m••rt ,·a~;,·ok bl'tr~. 

(l•:llnondjúl.; <ll. C'rang_v~ilút. tn1ldn:..! tlllllt->pt•l i'l\";111 
lldk eg_vtnú:.;nak. _, tnennek hi.tZ<.~.I 

FERENCES SZEM MEL 
Sz1•ntM'I:I'' ,\t,·ánk, XII. Piusz pá

lla 'l Unldn11ságos Sziiz SzepiÖtl'll'n 
Szh·•·•wk a.iánlutta az rgi•sz rmbl'ri
"'g1•t. .\ hirl's fatimai kl'lt''hi'J,·rn 
n~:,·ani' t•zl mondta a Sziízan,·a: .. ls
ll•n a \'ilá11 mr11menti·se •'rdl'ki•bl'll 
"'z••JIIölrll'n Szh·rm tisztl'lrh't <iha.itja 
a \'ihi.:hil . .Ja.i at. rmbl'rl'knl'k. ha 
1111'1: m·m tl-rnrk i·s to,·ább bántal
mazzak lstrnt. ha szi\'iík llll'J:átalko
dik a bimh••n. mrrt 'l kih·l'tkezö t>a · 
paság \'1'11i·n (XI. l'iu'z t>aJ>asá~tánat.. 
\'i•11éritl ,·an sz1i) n11'1: borzaszhibh 
haburu tiir ki. lláború\·al. •'hs•'~t~:••l i·s 
•·g.vháziildiizi·ssl'l biintl'ti lstl'n a \'i
tagot. .-\ csapás ml'grii\·iditi•sl' érd••
ki·b••n azt ki\'ánom. ho~t~· a \'ilá~:ot 
~l.l'l>liitl'lrn Szh·rmnl'll szt•ntl'l.ii-k .o, 
.11. t•mhrrrk mindl'n hil t•lsö sznmhat
i;in t•n~t'!~o~Zh·lti st•znli.lldozáshoz járul
janak. II'L az rmbl'rrk hallgatnull 
•·am. llli'J:.iiin a lwk••. Oroszurszáll Pl'· 
dili nw~:ti·r:" K•·l szemt>ontbill b 
•·satlakozuuk St.rntat~·ánk kl'zd••m•· · 
nn·z•'si·hrz: ri·szhrn ml'rt mag,·arok. 
,,· sz .. nl Szíiz IH.'JJt' \'f.IJ,t~·unk. rí·szh("ll 
t>l'llill az•'•·t. m••rt a Szrt>lötrlrn 
Sziízan,·a Sz••nt •·rrrn•· Rrnd.ii·nl'k 
••li•\'iilh.rh·tlen dil'sösi•Ju'. :\lindt•n ,.,,_ 
rt•n•·•·s r••ndház •'s mindl'n t·l'rl'lll'l'' 
ll•rl'iáJ·iu~kiizsi•g 110ndnskod.iiok arri1l. 
hn.:-~· rt•ndi h~lK~·oman~·ainkhoz í·s 
'\z•·nlst·ll•·s ,\t,·ank akaratahoz hi""" 

llli'II'Zt'I'\'I'ZZt' az ••lsöszombat á.ita · 
l"ssá~tát. l's munkál.ia az l'mbl'risl'l!· 
!u··k•'.i<'t s htrnhrz-t,;ri·sl't: 

Sa11,. mt•J:prúbáltatások na11,. ,;Jdo
tatukra hh·ják frl a hös lrlkrkl'l. 
Tiibh •·zrr hősi hdláll halt mag,·a•· 
•·saládapa hl'l,·rhr kerl's fl'nntarhit. 
.. apat" a Haza. U•·ndikiizs•'geink ál
dozatki•sz,i·~;i·nl'k ml'~thatott tanui 
\'oltunk b•'k•'hl'n l's háborúban. (ion
doltak-r arra ni•pi'Sl'bb rl'ndikiizsi•
RI'inkbl'n. ho~:,· ••llartsanak. ruháza
nak. l'sl'tll'R to\'áhbtanittassanak 
rg,·-•·11,. hadián·,it alamizsná,iukbúl. 
S•• l'l'l••d.iiik. ho11,. hös1•ink a mi i•lr
tiink•'rt •'s \'ag,·ununkiort áldozták 
•'ll'tiikl'l. :\li a mi áldozatunk rhhl'z 
az i·lrtáldozathoz ki•pt•st·: l.l'g~···n szr
~:••n,·rsl'bb n·ndi otthonunk. kiin,·\·t.i
nmk. talán rl'ndi nllárunk l'i•n,·•· is. 
d•· a Hazát rhhrn a na11,. inst'llt'b••n 
'"' hag,·.iuk: Ki tud.ia bán,· patml i·' 
S/.l'rll'll'st .iuttathalunk lsten szol~ea
latára. ha idr,il'h••n krziinkbt• \'l'Sl

sziik ••zeknl'k az ;in·áknak nl'\'rli•
si·t ... '.' Szrnt •·l'rl'lll' fiai. kiiliinöst•n 
JnUII''ar fiai a llazái•rt I'Sodálatos al
dozalokat hoztak. SI' lrg,·iink mi•l
tatlanok na11,. ••liidrinkh••z: 

. \rpádhdti Uoldn11 :\la•·11il ,u•ntt•·-

"\'a tásának iig~· ét a legna11,·ubh sznr
~:ussá~tllal intt'zik a ri1mai hahiságuk. 
tg,· ir.ia Szl'ntatyánk :\lag,·arurszáll 
bíboros ller..e~rprímásának. 700 ,;vl's 
mag,·ar rl'ml;n,·s,;g teljesedik azon a 
napon. amelyl'n Szent :\largitot ol
tárainkra l'llll'li az Eg~·ház. :\lintha a 
ma~t~·ar li'll'k mt'goszulnek a na11,. 
iinnep elökl'szit<'si•hl'n ... ! ('.i •••illa
gokat dobnak a magyar l'grr ... 
.\ml'nn,·i l'i·n,·t árasztanak nl'mZI'
tiink kl'g,·l'lmi •'ll'tének gazdaságára 
ann,· ira bontják Sze nt :\largitunk iti
.iásziiletö kultuszának l'll'~·rtl'ml's ha
tását. Pl'dill· menn,·it kl'lll'nl' róla b•·
szi•lniínk. írnunk. hogy kelll'nl' imád
koznunk hozzá. mennyin• az ö köz
hl'n.iárására kl'lll'nr biznunk iill,'l'in
k••l !'.' Ol' Szl'nt :\largitnak •'P az '"" 
a dil'sössí•att" s t"Z a szt"ntté·avatá!ol
nak l'!{'' ik igl'n fontus kl'lli•kl' --· . ho~:~· 
Art>ádházi \'irá~tunknak saját maga
nak kell m••gteremtl'nit• a ma11a tisz
ll'll'h't t•s l'lisml'ri•srl' ki•sztl'tnh• 111'
hioz napokban sin,·lödö SZl'llion,· ha
zankriait. :\li. akikl't a l'rrrn•·es szrl
lrm hat át. annál nag,·obb odaadás· 
sal <'s bizalommal ápol.iuk Szl'nt :\la r
gil tisztell'h't. i•s tl'sh·•'rrl'ndiínknrk. 
Szl'nt Domonkos szt'rzl'h'nl'k dit·söSI'
Ri•t k<'szil.iiik l'lő azzal. ha l'lsö h••
l~·l'n Szl'nt :\lar~tithuz l'oh·amudunk 
mindt•n sziiksl'11iinkh••n . 
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A tökéletesség felé! 
Dr. Ervin Hábor. 

N•'hánv évvel ezPlött még három datolyapál
rnám \"olt. 'Itt Budapestcn. Igaz. olyanok is voltak, 
ft'lara~znviak. Mondanom sem kell, hogy nPm szü
rl'!tl't.-m ·róluk. Az l-n felaraszos datolyapálmáim 
hiwn~· szi-gyenkezhettC'k. elbujhattak volna afri
k;li husz-huszonötmPtN<'<. gazdaggyümölcsü pál
matt•sf\·i•rC'ik mellett. 

Azi'rt é·n mégis büszke voltam a pálmáimra. 
\!agy \"agy kicsi. termő vagy terméketle.n, mé~is 
,·~ak datolyapálma! Büszke voltam, mmdadd1g. 
.nnig eszt'mbt• nem jutott \·alami. amit most meg 
l' irok. 

Az jutott eszembe. hogy ha ilyen nagy kü
'rinbsi'g lehet datolyapálma és datolyapálma kö
;iit1. akkor keresztény élet és keresztény élet kö
;iitt is lehet ám különbség. A keresztény életet is 
niivcnvhcl hasonlíthatom. Van vetőmagja: az isteni 
kt•gyciem. Az isteni kegyelcmböl nő azután ki a 
k.-resztf>nv i·let. Kinő terebE-Iycs fává -- vagy cse-
111'\"l'SZ. k;,rcs iószággá. Olyanná. mint az én pál
m:iim. 

:'>11 az oka annak. hogy keresztény és kercsz
:,·rw. ~iit, Istennck szcntelt lélek és másik lsten
:H•k sz•·ntelt lélek közt gyakran olyan óriási kü
liinbs<·g \·an'' Ncm a halálos bűn állapotára gondo
Ink. Gondolok mindcnnapi áldozókra, papokra. 
'll'l'Zt't,•sckrc - jószándékú, becsületes, kötelcssÉ'g
•udó Pmberekre. akik között mégis sokszor akkora 
különbsi•g van. Akadnak. hála Istennek. apostoli. 
!iokélctl's lclkck - de valljuk be. akadnak fé>lszeg, 
nc\·l'fsi·gPs. nehéz Pgyéniségck is. 

Sok szerzetes, oltáregyesületi tag, karitász
hölgy minden tiszteletreméltó jóindulata Pllenér~'> 
\·alahogy rwm olyan. amilyennek lennie kellene. 
Nem lt>hct ellene semmi súlyosat felhozni. Nem él 
.;z,•ntst;gtörö módon, akarja az Istent szolgálni. 
f'sak \·alahogyan minden ferdén áll a kezébcn. 
,za\"ai akkor sÉ'rtPnek. mikor a legjobbat akaria, 
,·gész magatartása inkább elriaszt az Egyháztól. 
mintsPm hogy vonzana a Krisztus felé. Sokszor 
:tz ilycn boldog tudatlanságban él. és csak az t•m
h,·rek rosszaságán panaszkodik, máskor szcrcncsÉ'
'Cn rárlöhbrn saját i·lhetetlPnségérC' É's kesl'rc~ fö
!nftP. 

l>'m•·r,;t.-P ilyen•·ket, kedves olvasóm? Bizo
·~~·ára r:<rn<·r~z. Ih·en vagy-e magad is~ Azt gondo
·,,rl. hng-' nPm. Ök Js azt gondolják. Akarsz-e ilyen 
~r·rmi~ SPmmiC'sC'trc sC'm. Ha tchát nem akarunk 
llvcnPk lrnni kl'l'r~,;ük C'nnek a sznmorú i~>IPnsi-1!
.,;.k az okát. . . 

l-Ing~· a datolyapálrnám miért olyan korcs. az! 
·udom. '1ár a vC'tőmag sem volt jó. de meg nap-
llt:ara st·m \'olt Pli•g, földje sem mPgfclclri. Dl' Cl 

·n1 IP!kt Pmbcr .. inkni-1 hol a hiba? A vetömagban. 
11 htr·ni kPgYPiembcn hiba nPm ll'het. Máshol kell 
11.1 kt·t rsnün.k. l!ián~·zik a napsugár: nem mt•gfP
.. J,, :11 tmai•h•tük. Hiánvzik a jó fiilrl· ncm clt'>g a 
•·lk1 mü\·t·ltségük. · . 

:\ it·lki i·IPt nag~· ffil'Stt•n·t az ,.\·angt'>lium nvo .. 
:nan vt!vb,·h;:nt,!zóan tanitji.lk. hogv a kt>rl'sztl•nv 
'ilkt.•\('~l'~si•t.: ft·l{·, húrmas tÚ \'l'Zt't: ~ kPzd6k. a ha 
:.~dók. a tioh!C'tl''"k útja (L. Tanqucrcy: Aszkétik,, 
.. , mL'Ztika. 61!1· fi26 pnntokat). A hármas út ka
llliJa n háron1 nle[ltéré.-;. 

A kPrl'szti .. ny ···kt elsatnyulásának cgyrk oka. 
!:rogv l'if•. ll'dkPztünk a három ml'gti·rés szüks<.'!!C''
·c·gi·riil (;ondolatban két csopor·tra osztottuk az em-

bereket: a vallástalan, erkölcstelen és a vallásos. 
jó emberek csoportjára. ts minthogy minket, mint 
egyházközségi tanácstagokat lelkigyakorlatra járó
kat, szerzeteseket, papokat vallástalanoknak ugyan 
sPnki sem nevezhet, nyugodtak voltunk, abban a 
meggyőződésben, hogy rendben áll a szénánk. 

Pedig a dolog nem ilyen egyszerli. Az elsé\ 
megtérés még nem elegendő a teljes, a tökéletes. 
az erőteljes keresztény élethez. Igaz, óriá~i szaka
dék tátong a hivő és a hitetlen, a tízparancsolatra 
fittyet hányó és az istenfélő ember között. Igaz. 
nagy különbség van a között, aki többnyire a ke
gyelem állapotában van és aki mindíg újra bűnb" 
esik. Az első megtérés bizonnyal az üdvösség kel'
detP. De csak a kezdete. Folytatás is kell. Második. 
sőt harmadik megtérés is kell, ha a kereszte· n~· ,·,!,·t 
teljes szépségét akarjuk megvalósítani. 

Nem tudom, nem a kálvinizmus hatására fp
ledkeztünk-e el a második és harmadik megtérés 
szükségességéről. A kálvinista tanok szerint az em
beriséget élesen cl lehet választani két csoportra. 
a bűnösök és a választottak csoportjára. A ketté\ 
közölt az a különbség, hogy az utóbbiak megfér
tek. Öszerintük az éiC'tben csak egyszer lehet meg
ti>rni. ez a megtérés azután vl>gleges. Utána már 
semmi több nem szükséges. de nem is lehetséges. 
lgy szaktak ők bűnösökről és megtértekről beszél
megtérésre alkalmaztuk. Aki már most tudatában 
ni. Ezt a beszédmódot mi is átvcttük és az első 
volt annak, hogy halálos búnöket már nem igen 
követ el, az mel!nvugodott. önmagát mE>gtiortnrk 
tekintette és megállt a lelki élet útján. 

Pedig, ha iobban elmélyedünk a Szentirásban 
és a lelki irók tanításaiban. akkor látni fogjuk . 
milyPn természetfeletti okok teszik szükségessé a 
második. sőt a harmadik megtérést is. Ezeket a7 
okokat. a három mt'g!É'rés mibenlétét részletesen 
tárgyalia P. Garriyou-Lagrange múvl': A meyke:
rlett örökélet, amelyet épp I'Zért forditottam ma
gyarra. Erre itt csak utalok. és a következőkben 
csak lélektani. gyakorlati szempontból szerelném 
a második ios harmadik megtérés jelenségeit meg
\'ilágitani. az ott irottak kiegészítése gyanánt. 

Ha lélektanilag nézzük a megtérés jclenségert. 
a kövctkcző megfieyeléscket tchetjük. A= első meq. 
tP.ré11 mélyén a félelem. a magánosság és legtöbb 
r•setbPn a nemi ösztönnel folytatott Jcemén11 har•· 
re 1lik. lstentől jobban félnek, mint amennyirc szP
n·tik. Inkább a világ hagyta el őket, mint ameny
:1yirc íik a világot. A nemi ösztön pedig még úg~· 
tombol bennük. mint a ketrecbe zárt tigris. Nem 
tud kitörni. de folyton rázza a vasrudakat. Turl
nak Png<>delmeskC'dni. magukat alárendelik: rl" 
ll<'m szivből. hanem Pmbcri tckintetböl. Jótól-rossz
tól <'gyaránt visszatartja i)ket a gondolat: mit fog
nak ~zólni hozzú az cmbcrPk? 

F.s mt•rt bennük még tombolnak a szenvcdl'
ly..k. azi·rt maguk i:< könnyen gyanakszanak (k1 
:nibt•n tudós. abhan gyanus). Sokat clnyPlnek. meg 
tlúztatást. bántalmat. rle csak azért. mcrt félnek 
Fi•k('zik magukat. dl' ha t>gyszpr azután mPgpattan 
.1 fék. akkor van mit látnunk, van mit hallanunk' 

F.z a riivid IPirás minden szavában pontos lé
!Pktani mpgfigyl'liosekrP támaszkodik. amelyeket ta
lán máskor lesz márfunkban közreadni. Amint lát
JUk. a;r. elsii m<·gti·n··· l•·lkiállapota még nem va!amr 



megnyujftató, az els8 megt~r~sben lev~ szem~ly, a 
lelkiéletben kezdő egyéniség még nem valami von
zó jelenség. Nem nehéz belátnunk, hogy az ilyen 
nem lehet apostol, nem vezethet másokat, nem 
tud senkit megnyerni Krisztusnak, nem élö pél
dája az Evangélium boldogit6 erejének. Igaz, mi 
tudjuk, hogy a kellemetlen, nehézkes külső mőgött 
nagy érték rejtőzik, hogy ebben a lélekben is már 
jl'\cn van a megszentelő kl'gyelem - de csak úgy, 
mint hernyóban a lepke. 

M1\sri>szt azt is látjuk, hogy az ilyen személy 
l<'hPI napi áldozó. Hiszen a felsorolt jelenségek 
.. gvih s(•m halálos bűn. Jól is teszi az ilyen sze
rni·ly. ha gyakran áldozik, mert ez a leghatéko
nyabb eszköze a továbbhaladásnak. Csak akkor 
kPIIem· iít fioltcnünk, ha most már meg lenne ma
,::ával l'iiogcdv!': ml'rt Prre azután valóban nincs 
nk a. 

\1ilycn áhitatgyakorlatokra képes az ember az 
<'lsö megtl•rés állapotában? Imam6dja a sz6beli ima. 
~:lmiolkcdni még alig mer, vagy legfeljebb nagyon 
,zigorúan kötött formában mer, hiszen olyan erö
Sl'k benne a szenvedélyek, hogy rögtön elsz6ra
koznék. rögtön kisértö gondolatok szállanák meg, 
mihl'iyt kissé is lazán fogná a gyeplőt. "F:ppPn i>r
ú•kisi•géonPk \pkötéos<' vÉ'gett nagy szüksége van a 

szentképekre, imakönyvekre, érmekre. Ragaszko· 
dik a templomban megszakott helyéhez, ,.máshol 
ö nem tud imádkozni". Csak bizonyos meghatáro
zott pap, misézö, áldoztató kell neki, kinosan ra
gaszkodik egyes személyekhez. 

Ha ilyen személyek azután valami egyesületet. 
müvet indftanak, abban is a külsöség lesz a fő. 
Létrejönnek olyan egyesületek, amelyekben elö
ször ünnepélyesen és nagy izgalommal. sértődések
kel, sugdolózásokkal tisztikart választanak. ünne
pélyes megnyitó ülést tartanak, szünni nem akaró 
sz6nok kifejti az egyesület "célkitüzéseit", év végén 
nagy fejtöréssel összehoznak valami statisztikát · ·
közben pedie: semmi sem történik. 

Ha valakiben megvan a kellő alázatosság, és él 
benne Isten és a lelkek szeretete, akkor nem tud 
ebbe az állapotba belenyugodni. Nem vigasztalás 
számára az. hogy nincs halálos bünnek tudatában. 
HiszPn igaz. élet az is, ha börtönben senyvedek. 
élet az is. ha bénán fekszem, de milyen élet! Ha
sonlókép élet az is már magában véve, ha a kegye
lem állapotában vagyok, de ez még csak kezdet. 
nem pedig végsö cél. A kegyelemnek növekednie 
kell. vele növekednie kell az erénynek. az apostoli 
hatékonyság nak, erőnek is. Ehhez pedig elenged
hetetlenül szükséges a második megtérés. 

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

1\ nagy igazságok. 

Az evangélium nag:v és örök igazságait. bá~· 
nuncJenkinPk kPII tudnia és legtöbben tudják és 
hiszik is. mégis az {•let rohanó sodra úgy viszi 
iíkct. mintha mitsP tudnának róluk. "Van fülük 
,·,s rwm hallanak. van szemük és nem látnak". 
J)p mikor a szl'ntmisszió alatt egymásután sorba 
kPrülm•k. az Isten kPg:-;elmének erejével teljes 
raJ,!~·ogúsban állnak a hívők elé. ts megmozdítják 
mi·~ a !t•gfásultabbakat is. Az igazság súl:va alatt 
mi•g a sziklák is Ö!'!'ZPtörnPk .. 

1. Van Isten. 
Mindl'n józan eszű tudja és hiszi. De sok

'WI' ú~,. Plhomálvosul. mintha nem is volna. A 
rnisszió · alatt e7. ·az l'lsö. mit könnyen ért.tető 
módon hallf!atóságunk elé állítunk. Bizonyitja 
az okscíqi el!;! Ok nélkül semmisem történik! Ha 
\"alami "tii:!'ti•nik. ,·agv létrejön. annak megvan a 
hiztos oka. Ha téll'n korareggel a frissen esett 
hóban nvomokat látok, tudom. hogy már jár
tak l)('nn<· cmberl'k. Bár nem láttam, mégis tu
dom ml•rt előttem a nyomuk. Létrejött a nyom. 
okú~ak kl'll lenni. És <;z: l'mberek jártak ott! 

Halmes Jakab. az éll's eszű bölcsész, E'gv 
rstl'ntagadónak ml'gmutatta ót·áját. és azt mond
ta rwki. Ni•zcl meg l'Zt az órát! Ez l'gy különös 
,·lil·;r. :\fagútúl ll'!t. rwm mt•stl'r kioszitctte! Az is
tl'ntagadó mPgsi·rtiíd\"P mondotta: .. Hog:v t~~s~ 
il:"-'l'n diírPsi•gPt mondani7! Egy pontosan .1ar:o 
,·1ra csak úgv késziilhl't. ha ügyes mcster csl
núlja'·. Halmes Pg:o-·üg:vüségct tetl'tvc, kér~li: És 
•·zt t(' komolvan gondolod? A hitetlen neki buz
duh·a kPzdi inag~·arázni, hogy józan ésszel köny
nyü bl'látni. hogy órás nélkül nines óra. (Az ok-

sági elv: óra létrejött. tehát kell lenm okának. 
és ez a7. órás!) Mikor il:o-·cn világossá tette a hi
tetlen az óra eredetét. akkor Balmes mosol:vogva 
csak ennyit mondott: ts ha egy óra nem jöhE't 
létre véletlenül vagy magától, akkor hog~·an jö
hetett volna létre ez a csodás világ, melyben 
élünk. Csillagos ég. pontosan keringő millió és 
millió csillagával. a föld növényeivel. állataival 
É's főként embereivel. hogyan jöhetett volna IM
re úgy velet\enül. vag:v magától. miként ti isten
tagadók hirdetitek!! Ez az egyszerű okoskodá!' 
meggyőztP tévedéséről a hitetlE'nt. A továbbiak-
ban buzgón szolgálta Istent! · 

És a csodák, mel:vek nemcsak régE'n. dP 
napjainkban is történnek, sokszor szemünk lát 
tán. szintén azt igazolják, ho~· van egy látha· 
tatlan Istt•n. aki - ha ritkán is - dc megnu
tatj<j" hog~· (ol és uralkodik a természet Prőin is 
l ;ondoljunk Lourdesra. Szentkútra. stb. 

TNmészt>tcsen bö\·ebben esik szó r·zpkröl .. 
szentmisszióban. Megdönthetetlen bizon:vosság
.~al \'ilágosodik bele a higgadt eszíí l'mhPrlw a 
nag,· igazság: ,·alóban \'an Isten! 

·J Van lí•h·k . 
. \ Szt·ntirás bl·szeli. hog~· a Tt>rt>mtö az Pm

lll'rl tl'sthől (•s lélekből alkotta. Az állat csak 
fpst (·s i)sztön. Éa·tl'lt•m. öntudat nélkül. Ezért 
rwm is fl'jlődik. Ahm·á a tl'rl'mtő Istl•n állitot!,l. 
ott ,·an! Az Pmbt>r ért. gondolkozik. mii\"(•löd1k. 
llJabb és újabb dolgokat fplfedez. ts ezt a\'\·al 
a töhblcttt>l tcht'ti. mPl~· a7. á11atok fölé PmPli 
f:s l'Z a léll'k. 

Azt már mindegyikünk önmagán tapasztal
hatja. hog~· \'an értelmünk és szabad akaratun~ 
Mt-gértjük nemcsak az értelmes beszédl't t·~ 



u·asl. hatll'lll az l'lvont. nt>hez fogalmakal ~~
Újabb természeli törvényeket fedezünk fl•l. Pl. 
autó. rt•pülőgép. rádió. stb. Mindezl'knt•k szi
go~·ú és szorosan vl'lt tön·t:•n:-.·szl•rüségl' van. mit 
csak a kimÜ\'l'it l'mbPri ész tudott ml'gállapítani. 
Allat t'ITl' sohasem képl'S. Mindt>n kife.il'Zl'lt l's 
megértett gondolat hangosan hirdeti: \'an lékk. 
melv szellem. melv más. mint a test. A tl'st l' 

röld. szüliitte. a lél~·k a másvilág honpolgára. :\ 
lélt>k nem an:-.·agi iisszl'le\·ökböl áll. tehá! sz!•: 
sem eshet. t>l Sl'm pusztulhat. lstl'n lt>hl'lll'll'. lt'
há! halhatatlan. A síron túl is l;l 

Ezt a lelkl't jiitt az örökélet számúra nwg-

llll'nll'lll az edt•s Jézus! Az ö kl'zeböl kl't·ult ki, 
tehát tudja. mily éttékl's. Ezért már az ószövel
si•gbl'n is kijelentette az Ú;·: ,.Add nekem a lel
kPt. a többit vidd". (Gen. 1-4. 21.) Ezél-t nem 
kt>lll'\1 nl•ki királ~•ság, gazdagság, himév, csak a 
lelkl'k. EzPki•rt nemcsak emberi testl•t öltö!t, 
hanl'lll l'lszenvl•dtl' l'mbl't·sorsunk minden nyo
moruságát. g:vötrödését. kínját. üldöztl'lését (•s 
g~·alázatát. Ken•szten ft>jl'Ztl' bl' életét. Mindl•n 
,-úg:-.·a. szi\·dobbanása l'Zt hirdl'ttl': Mt>ntsd ml'~: 
ll'lkl'dl•t! 

Aki l'Zl'kl't nwgfontolja. ll'hl'll'tll'n. hog~· 
ll'lki•t \'l'szni hag:vná~ 

A katolikus papság és a kézcsók 
Irt" Ur. ~zt·h•nk~- l'rrt'IW. Sll•Jlt Fl'l'l'l11' \"ilúgi r<•nrl,ilorwk l'iiil,iúrú,ia. 

A .wzust:lrsasagt atyák kalm·sai fiigimnaziumá
IJan. mL·h·twk (•n '" nii,·pncJlokl' \'Oltam. kicsin~· g~·l'r
nwkkoromban az •:olt a szokas. hogy a SZl'lltmisL'· 
:--zol~álat tnini=--trithl . ..; - bt>ft~.il'ZtP után a tnis~·z,"~ 

pÚil'l'lll'i' k•.'Z<'t kl'lktt l'~ókolni .idéül annak. h,..:,
"·~ (rr .Jl•zu:o' szolg.:ilút ilhi tisztPll•tbt'n rl•sZl'SÍbil' m'.,.~ 

az a kis g~;prml'k is. aki SZl'l"l'ncsés \'álasztott ,·olí 
ana a n<!g~- kitüntl'li>srl'. hog~- a vO:•rnÉ'lküli b·

n·~ztálci<Wll b<•muta1ása :llkalmán1l kiizn•mükiirilw-
1l•! t. 

Hog~· mit j,•l,•n! " kl'zcsól,_ l'/.1 g~·;-rm,·ki i·s~;.,·l 

kltogni ann~·i \'Dit. mi1·t a latin nyelvtan szahú
l~·ait megtanulni. Az iskolában a jó tanároktól sz•·•·
wtt. .:·~ soha ml'g nl'm tizl'lhdií tudás alapjár. m••s; 
m:l!' húl ás szi\'\·el kijc!tonthl'lem. hogy !udom na!.,. 
iwrderejü jelcntiísO:•gét annak .. unirl' önZl'tkn ,z,·
' l'!l'ltel tanitottak. 

Eh·itathatatlan ll·•~~- i•,; ,·alóság. hog~- " l'Sók ,, 
:;sztl')l'l. ml'!:(bL•csüks i·s a ,zl'rl'!Pt külsií mPgn~·i!· 
,·únulás<t. ml'l~·twk jl'!L·'ltiis(ogi•t múr .Jézus földi :.h 

It· fol~·amán latjuk. 
:\lint mindl'n jónak ,., ,zi·ptll'k kl'Zdl'lti>l fog, ... 

,·ol! <'lll'n'ég<·. mL•gron!ÓJa. ig,- a c,;óknt is. mint a 
,zl'rl'll'l i·s tm•gbl'csüll•,.; 'Zl'P.iL·lki·pi•t sárba tipm·t., 
.Titdá-: ;d,kor. ;•mikn!· l'sókkal úrulta l'l .Ti•zu,t. h,.~,. 
c'lt l'lll·nsl·cl'i•wk kl•zl•bc· adia. 

~l'm a rosszról. lll'lll ~•z l'SZnlc·n~·, .!Úsctg h1an'. ; •. 
,.,·,1. rwm Judils ~ruló csók.Jaról. hanl'm a ,·alórit ,z,. 

1 "'"' i·s nwghL·t·sül(•s. lelki S~i·psi•g diktúlta •·mh•·:·t 
nH·gn~·ilatkozás:üól b.·szl•ll'k mos• azoknak. akt•' 
btt·n sznl,gc.iit :~i.Vl'l·tni (•:-- hl·csülni 1ud,iá~ 

:\ f()\'Úrosban lúttanl pi r"·"' .lvlt.i·~li n;.ulr :..1.t.:h ut 

nwg llatal h1·-]al o t:lbornok urat L·g~·szt·ríl 

~•ktatónc1k 1nini~·:rálni. l·:-; azt 1:-o; lúttan1. 
'/.l'ntmist lrtún a túbnrnok-lnlnt:-;tntn~ ct/. l'g~·szl·l 1 

llltsi•zi> papn<.k kL·Zl'l l·sókolt. Ezt lát\·a <•t.t mond
tam Jnal!ttrnban. t'"' ;nost i:-. ttZ' n1rHHlnm hango:-;ft'1 
ho~~- .. a: il!fl'll c:n>he•·•l; l'liirr /,· u 1.-uluppllf. ,,,.· 

~f.llt'ilH és u ru l nl'" 

:\ \'i lág ll' kl!' ;in~· li• nw~ .. l~·il. "' •·mbL·rl'k kulc,:.
l<·k- llll'g.Jl'g~·ú·>l'i cjssZl''l'n lll'lll ,;.olgúltatnak ""~ 

ö O 

<·s l'lfogadható imiokot tll'kl'm arra. hug~- mti•rt t:l' 
l'st•l,•k(•dn<·k hl'l~·,•sL'n akkor. amikor nliniszt ral:b 
utún. \"itg~· nuls alkaloiTIInal is az Istl'n szolgújánal-\ 
kl'Zl'l l'sókolok az!•rt. ITIPrt lsll•nt sz(•rl'lií. (•s a~ () 
kiizl'l>i'!~l-l)('ll holdu.gan i•lií ll'lkl'lll l'ZI ig~- sz<·n·~ i 

ig~- kivánja. Az l'lllbl'l'l'k furl'sa, i•s sohasl'lll hl'l\'1-
,·tlli> n•l!-mi·n~-l' csipkl'lödii megjegyzést>i miatt mir'•r t 
ll'g~·,·k rosszakaratú házigazdája annak a kL·d\'l'S la
kónak. kit maga a jó lsll•n honositolt nwg. ll'lkt•m
ill'n azl>rt. hog~- általa (·~ az ií Sl'gÍtsi•g(•n•l az iíní:, 

boldogságo! l'ln~·erht•ssem. 

Ha twm tudjuk. tanuljuk nwg. hogy ki a il"!' 

lstl'n szolgálatában. é•s l'ZI tud,·a. ll'hl'tl'llL·nsi•g ! a 
:H'Ill jiínnünk arr>~ az igazságra. hogy tulajdonkl~P' .t 

rnagunk.:t hvl'siil,iüK nwg azzal. ha :t pap jl'lkt'p;·, 
kl'zl•n kl'l"":-;ztül n1a~~út az lstl'nt. a 1ni llll'nnv: · 
:\t~·ánkat ttsztl'ljük mt•g -- nem júdási. hanl'm SZl'
rl'll'tbi>l. tisztl'letbiíl ,., hálaból származó l'SÓkunkkal 

t·t:tu:X('t:s KRÓXIKt\. 

;\"t'JHIII~. ll !rtiiH'I:d·\(11111.' IHrrfit#Jcuc 111/ll<li!l 

1'\.upu-:trtin S:('ur Jáno ... társclll, ."('HÍt6it lcílta ,;_, 

11 HHI!Uilll' IH'UI:I'l HIP~pllt'Hlés(;ht'll ki_fe_1tr•T1 rop· 

J'Clll! nlrlo:uru.-. riiHllkrit IIC'nl f••/C'Jff'fll' ('/ 

~\fikor 1i)ra res:él!IIH' hTrid cl lw:u. :<t'!H'FIII· 

,,:.!J!Pik UilJHil'll r~rtt~két fl 1,·irá1!1 ~~(':·(•/)(• ft•,-.;:!1·; 

11. Lajos kirá1u. l521i .11lui1L"i 2U-ciu h:f'lt !I'I·C'

If'llt•ll 1pa:ol.HI. ho~l!l 11 fl'rt'lll't'sPk S:c•11r (;t•lltirr 

,.:,ts! koJwrsÜJfll. li30 lotilltur n'Ht péu:lwrt. lilii'' 

Kup1.-.;:trti11 S:<'llf .JcíHos .'i:t'llflént·urásuru !l.'lii, 
rotlc·l, t>.-.; ,)tHI CII'Clll!l forlllfoL ldi'I!Wt rr_,ru~.-i Lo
,., •• c !HJSII!fflk hc',TC'H llfi!/C/11 ,. celn1 rll'kik IHlfi!ICJll. 

n!tltltciJ~ u torok JuíhrH'Il rf's:t:.f!lt'rtr•k C'IIHirirtistinr 
lJ•· "'' roll t': 11 rohi,,,.,._ ,.,._,.,_,.,;Htirl'f c'.'- ele"' 

dor/urL'IIH(Irul s:r'lllht•u.' 

l.í:!li u "H"': r"' :!~'· ,.,, !IH'!frurr ,."r 11 IIH,Juw' • 

,._,llf(//'(',"i:f(' .... 

.\·,.", c-."ifiJUIII ·: lc'l"t'l!t"l'.' "f,,",o,., /'ul. l.·uloc-.'"' 

,.,._,1'1 .. l!ullt'll' 11 nwllc•rtr· lr·r·o KtH'I'."d• fhhut• ''·' 

/Jul.sr C ;!l"rH!' ur ucíl; ld t('/, lwltil~tl.ul t1 1111 n·111e'

_ 1111. ' ~d l t'l lll: 1111 !1-'tlj/11! 11/CIH .lit l ,-,,.fi!lll l. 1111'11,., t 

Hl.d1n .\nnah•s. Tom II. JI"" ~~ 



"A lélek, ahol akar, ott fú'; 
P. RPth~· AJIOilinárlsz. (), F. "1. 

A misszionáriusnak van a legtöbb alkalma lá~
uia, hogy lstPn kegyelme mily csodásan működik a 
lelkekben. A Ll·lek bámulatosan alakítja át a szí·:e
ket. Pillanat alatt lesznek \'allásgyűlölii, Krisztust 
káromló Saulókból Pálok. a SZl'nvedélyek fertöji'
ben elmerült Magdolnákból fájó könnyeket hullató 
hünbánó Magdolnák. Önkénytelenűl ajkunkra tólul 
a szentírási igazság, látva az erkölcsi lélekhullák 
bámulatos, gyors fl'ltámadását: Csodálatosak Isten 
útjai, felfoghatatlanok az ii ítéletei! A sok kiizül né
hányat kiragadok, párat közkinC'cs(o tPSZPk. mPlvi>k 
mPgragadták lelkemPt. · 

G;v<"rgyóremetl' nagyközségben 192-l. ev nagy
böjteben P. Kukta Tarziciusszal. rendtársammal 
missziózom, ki most az újvilágban térítgeti a lelk.•
ket az égi haza fp((•. Nagyban megy a munka. Az 
isteni mag gyorsan ml•gfogan a porhanyó IPlkek
Len. mindjárt szárba sziikken s azonnal learatjá,;.. 
Már a hatodik nap t•st(•j(•n beszélek. dP mi•g mindig 
.tkadnak .,nagy halak" mel~·pk az isteni kl-gyl•ll'm 
hálójából kiszabadulnak: lelkl'k. kik tövisPs útszi•
il•knek bizon~·ulnak. A ni•p mpgtl•r. gyónik. csak a.: 
iin•gl•hb.i<' a makal·sabb. mPgrögzöt!Pbb. nag~· fl•i;i· 
t•k. a falu \'enl'i nl•m akarna'k bl'dölni az isteni ma
lasztnak. nem próbálják hátukat. \'állukat bt>törni a 
bűnbánat édl•s i•s künn~·ü igájába. :Vlakacskodnak. 
n·nitl•nskl•dnPk. hátha sikPrül kibújni a .. kelll•ml'f.
lt•n hPI~·zl•tbiil". gyónásból. :\h•gengPdem a na~~
úgyút. .. Ratio ultima rerum. - háborút. szent har
t·ot inditok l'IIPnük. kl'l'l'SZtl·S hadat szt.'l'\'l'Zek. moz
gósitok mindt•nkit. Kiadom a parancsot: mindenki. 
<tkint.•k családjában akad Pgy is. ki ml'g egysZPr sPm 
jelent mPg a Hadúr csapatswmli•jén s nem aka!· 
ml•ggyónni. annak pstenkinl hangosan mondják s 
kl-rjék hogy utána ismi•teljt•: .. ('gy IPlkPm \'an. nPm 
bánom: bünt bünn· kii\'CtPk Pl. nl'm bánom: m('g
halok. m•m bánom: Isten elítél. nem bánom: dkár
hozom. n('m bánom: pedig most meg megtl-rhetek. 
nem bánom: emiatt lsten iirökn• Plveszt('m s én is 
\'lv('SZl'k. m·m bánom". Ha van bátorságuk. mond
.1ák ki bátran. kl'rl'kl'n. A kl'gyeh•m l'krazitját igy 
dhelyl•Ztl'm a bün bástyája alá, várom a hatást. 
,·ajjon begyul-t·. meggyul-P. robban-('·• 

Nyolcadik. utolsó napon. vasárnap kmá:; reggl'l 
" társam ajtaját ütik-n•rik-rugdalják. hogy .. tiszte
J,·ndii úr. kl'lji•k fl' l. g,\'Ónm akarunk,.. Tarzicius 
at~·a hamar l'lkl'szül. aJtÓt nyit. mPgni•zi az okn•:
lt•nkl'diikl'l. Valami iit nagybajuszú. iin•g sz(•kpJ~· 
.1iitt. :\ pútt·r igy szólt: Eddig is elvégl•zlwtték \'olna. 
rnii•rt rwm tiittPk l'i ideji•bl•n'! .. Hát instálom. m1 
ml'gvalh·a az igazat. m•m is akartunk \'olna gyónn1. 
dl' az assznnyok. fl•ll•s(•gl'ink. gy<'rrnt•kPink ki•t i•i 
szaka t.•gyt•bl't nem csinálnak. mint esármúlnak: "~~
lt•lkl·m \·an. nt•m bánom: sok bünöm ,·an. rwm bú
nom: missziú \'illl. ml'gt(•rhl'lni•k. rwm bánom: ml't:
halok. rwm bánom: Plkúrhozom. m•m bú nom: ki• r· 
tl'k. hogy ismi•ll•ljük l'l mi is. hog~· il'rúzzuk iikt•t 1 
n~·akunkról. hút ma hajnalban l'lmondtuk. ck rnind
.:úrt jiittünk is. ml'rt ha egy lt•lkt•m \'illl. hog~· az t•l
lütrhozni•k. ho~~· nt• búnnók. mi nt·m akarunk l'i 
\'l'SZni. azl-rt szen·tn<·nk gyónni. ~ .. gvalljuk. jól ki
habráltak \'l•lünk. dt• l'Zlltán n•ndt•sl'n ~yónni fo
gunk. ~:1 is vi•gpztl•k s a kiiziis úldozasban r(·s~twt
ft•k a falu nagy iiriirni·n·. 

Amit a pri•dikill·iók. n·ndt•s pszkiiztik nt·m t•rtv~ 
t·l. lsli'n n•nclkivüli kPgvl'lrnl' Plí·rtP. lliúba: ;~hol .1 
I.I•IPk akar. ott fú' · 

.. A szél. ahol akarja. ott fú; t>s hallod zúgását, 
de nem tudod, honnét jön, vagy hová megyen: így 
van mindaz, ki a lélektül született". 

Bél községben, Bihar megyében a missziósbe
szédekr(' zsidók is l'l,jöttek sa végén hitközségi kül
döttség köszüntP meg a fáradságot. (1926. április 
:!9-tiíl május ~-ig volt a misszió.) 

Biharsályban, szintén Bihar megyében, miko1 
szombat estl' a tl'metübP kimentünk körmenetileg 
gyertyával. zsidó asszonyok is résztvettek s kezük
ben égő gyl'rtyát tartottak s úgy jöttek velünk. 
( 1926. május 22-tiil 26-ig tartott a misszió.) 

Hegyköztótteleken. megint Biharban, a misszió 
befejezésekor· a megboldogult Mayer Antal apost~li 
kormányzó úr is kijött Nagyváradról s hallja, amint 
fPlolvasom pár gazda nevét. kik nem gyóntak mL•g 
s igy a falut mt•gszégycnitik. Plébániára érkeZ\'t'. 
az áldott l'mlékü s arar.yszívü főpap ezt tanácsolja. 
hogy hintajá\·:tl ii. meg én keressük fel a gazdákat 
' beszéljünk wlük. Nemes ll'lke sugallatára rááll
tam. n('ki indultunk. Rossz az út, a hintó kerl'!-:,· 
kit'sik ~: .-z a rleri•k fiípásztor kiugrik a kocsiból, fe:
t•ml'li a tPngL·I~·t. a kPrl'ket helyre teszik s tovább 
ml•gyünk. Más t·zt rossz ('(öjelnek minösitené. mi 
jónak tartottuk. mPrt áldozatba került. A falu nép;• 
ni•zi mrndt•zt. futnak az áldozatokhoz s ujságolják. 
hogy jönrwk a papok. Egyik-másik félvállról oda
\'l'li: tííll'm jiihl'trwk. úgyscm gyónom meg. Az as>.
,_;zonyok az utl'.Ín kl'ZdPnl'k imádkr,zni a bünösiif. 
ml'gtéri•s(•(•rt 

Lt•számrnk a gazditk házainál. bemegyünk. l\1~
~···r Antul m(•ltóságos kezdi kérlelni: ,.bácsikám. ma
ga nem jött l'l. bizonyára nem tudott, hát elhozt:'lm 
a missziósaty:lt. ig~· könnyebb lesz meggyónni" ~ 
már rs kimPnt. a bácsika ti>rdrl' rogyott. könv
nyezptt s m<"ggyónt. A másiknál az öregségPt hozt:! 
l'iö, hog~· nag~·ot hall. szégyenkezni nem akart a 
tPmplomban sükds(·g(•\'el. hát a páter eljött. Öt is 
il'\'l'ttl•k a lábáról a gyémántlelkü főpap aran~·· 
sza\·ai. A harmadik kl'mény diónak bizonyult. Hiú .. 
ba mindl'n szép szó. m•m törik meg. A kormán~·zó 
úr m('gki•rdt•ztt•: hát fiatal gazda. miért m•m ak<tr 
~yónni'' .. Hát ml'g\·allnm az igazat. azért. ml'rt " 
missziósa t~·;: mPgszi·gyt•nitPt t... .,Hogyhogy'!" .. F.'
nwnt('m a ll'án~·nk beszi•dér('. halljam. mit mond ;; 
.Juli~ ll'ánvnmat aszt•nnt kt•zp]jpm. hát lll'm kiküi
<>iitt PZ f:\j n!'J:l'lll". 

!Fol~·t. kii\'.1 

\ ta\·a-. IPKSZI'hh \'irál(a, május Királyni;.il'. 
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trasl. halll'lll az l'l\'olll. nt•hez fogalmakal ts. 
Ojabh lerml>swli törvénwket fedezünk fel. Pl. 
autó. l'l'pi.ilőgi•p. rádió. 'stb. Mindezeknek szi
gun:t i•s szorosan \"l'lt tön·én~·szl'rÜségl' \·an. mit 
l'sak a kimÜ\'l'lt Pmberi i•sz tudott ml'gállapítani. 
Allat l'ITP sohasem kt'Pl'S. Minden kife.il'zt'lt t':-< 
megértl'lt gondolat hangosan hirdt•ti: \'an léll'k. 
md~· szelll'm. mel~· más. mint a test. A tl•st !' 

föld szüliitte. a li•lek a másvilág honpolgára. :\ 
lélek nem an~·agi iisszl'lt'\"őkböl úll. tehút :-;z(·: 
sem l'shet. l'1 Sl'm pusztulhat. Istt•n lehelll'le. tl'
hát halhatatlan. A :-;iron túl is l;l 

Ezt a ll'lkl•t ji it t az örökéll't :-;zúmúra nwg-

llll'lltl'lll az edt•s Jézus! Az ó kezeből kerult kl, 
tehát tudja. mily értékes. Ezért már a:t ószövet
ségben is kijelentette az Ú;·: .. Add nekem a lel
kPt. a többit vidd". (Gen. 1-l. 21.) EzéQ-t nem 
kl•lll'lt neki kinil:vság. gazdagság, hírnév, csak H 

IPlkek. Eze ki• rt m•mcsak emberi testl't öltiit t. 
ham·m l'lszen\'l'dtl' embl•rsorsunk minden n:vo
murúságúl. g:vötrödését. kínját. üldöztl'lését L':-< 
g~·alázatát. Kt-n•szten fejeziP be életét. Mindl'n 
,·ág~·a. szi\·dobbanása PZI hirdl'tll': Mentsd 111l'~! 
11'1 kl' dl'\! 

Aki l'Zl'ket nwgfontolja. ll'lwtl'llt•n. hog\ 
ll'lki•t \'t•szni hag:-·ná' 

A katolikus papság és a kézcsók 

:\ .ll'Zust<ir~asúgl at~·ák kalm·sai fiigimnáziumú
l>an. nwlvJwk (•n 1s ni>\"l'ndi•kl' \"Oltam. kicsin~· g~·,·r

nwkkoromban az \"olt a szokás. hog~· a szl•ntmist•

:--zol~H:dt 1"111111:-'trú!a.... lH:fP.il'Zll' után a nlis~·t.:~ 

p:ltl'l"ll<'k k··z,·t kl•lldt ,·,ókolni .il'ieül annak. h">.!'" 
.o.~ l'r .Jc•zu:< szolg:liút illii tiszkh-tbt•n ri•sz,•sitsl' mi·.!.! 
az a ki~ g~·f'rml'k is. aki szL\rt•ncst~s \·álasztott voll 

• IIT<I a n<!g~· kltüntl"lt>srv. hug~· a \'L'rnt'lküli k··
n·sztáldnrlt bt•muta1ása :tlkalmúYal kiizn•mükiirl!H·-

Ho~~- nút .iPh·nt .1 kt•zcsól..:. l'l.t ~~:;.Tlnl·ki i•s:o,/.1'1 

kllogn! ann~·i \·niL miJ't a latin nyelYtan szahú

J~·ait nwgt<!nulni. :\z iskolában a jó tanároktól sz•·r

tl'tL t'" soha nwg m·m tizl'1hl'1ii tudás alapján nws: 
m:·l!" h:\lás szin·Pl kijl"il·nthl'1l'In. hog~- tudom na!.\. 
iwrdt•n•jü jell'n!iis(·~(·t annak .. unin• iinzl'lh-n .;zv
Jt'll'ltl·l tanitottak. 

~;J,·itathatatl:m ll·J~~· i·.< \·alósúg. hog~· .1 l'SÓk .. 
::-;ztf'}l't. ntf'~bt·(·~iilf:•s l':-i a ...;z(\n·tPt ki..ilsil mPgn~·i~· 

,·:úJulás:!. nwl~·nl'k .i<'l<·'Jti•.,i•gi•t múr .Jc'zus földi :.J, 
,,. fnl~·amán lát.Juk. 

:\l111t mind•·n júnak ''·' szi·p1wk kv/.<lt-tti>l fog•·,, 
,-.,J: t•ll<·n.;i•t:•·. mq~rnn1óta. ig\· a e . .;ókot is. mint a 

·tvrvtl'l (•, nwgbt·e~üli·s 'll'pjl'lki·pi·t . .;úrba tipori.t 
.Júda.< akkor. :•miko:· csókkal úntl!a vl .Ti•zust. h"~'" 
O! •·lll'll>'t'l!l'JIII·k kt•zt•bv ad Ja. 

:'\:t•m i.l l'O:-i:-iZrÚJ. 11l'P1 ~il. l'SZI11l'll~'l .!1.1:-iC.Ig hlall\ ;1 

rol. 11l'n1 .Jucl~t:-o :~t·ulú esók,1úról. haru·n1 a \·alórii :--/.t

t~·lt·t ,., mq~IJ<•t·süii-s. IL·lki 9t·p.;i•g clikt:"tl1a •·mh•·:·t 
!nt·!.!n~·ilc~tkozit:-;:lrúl h,·szl•lt•k 1no:-;t azoknak. ;1ki!\ 

J,tt·n szol_g,\it ,;,_vn·tni ;., b< csüln1 tudtú;.; 

.\ fi)\'ÚJ'o:-ibi.!J1 J ;,'it 1i.ll11 }Ji lll.' 

!<ll o tabnrnok ur;d l'M:~·szt·ru 

,ll'l/l'~\i ll<tdl ~u.~h t:i 

nlt:g !!aLt! ln·-
••k.tt~tc·nl;!;·: lllllli:-~lúlni. l':-i azt l."' :úttan1. hqg~· 

... ~t·ntrni ... c trtún 1.1 túbfll nok-1111111:-.1 rárh al. vg.\·st.l'l' r 

rlll:-il'Zfl p~q>n;,.k ;,l.Zl·t t~ókolt Ezt lút\·a a1.t n1o1Hi

!.1rn rnat.'i.llnban. ''"' il1o:-,t 1:-o <tz• n1nndorn hango:-;<&'• 

hn~~- .. a: d!il'H ,,.,"''fJI'ol• t•liitr l1· 11 lalluppal. 1,"·. 
(J/,c'IHI (.'.<.; ll l'(ltrJI 1" 

:\ \'li~t.!..! h•k!t'SII1,\'Ic• lllo:--cd~·d . .t/ t·Jni.H•J'l'k kul11i, 

!,.;l IJH·L!.Jt·.~.rvl.t':-"l'l 11:-.!'!Zl':-al·n JH'Ill .... ;.olgúltatnilk l'lt..:. 

f)(l 

i·~ <'lfogaclhatú indokot nl'kl'm arra. hog~· 1111l'rt J:l· 
!"St·ll'kl•dni·k lwl~·l'Sl'll akkor. amikor miniszt rál;"t., 
utún. , ... ,g~· n1ús alkalornn1al is az lstt•n ~zolgújának 
J>,.,,.t l'Sókolok azi•r!. ml'rt !sll•nt SZ!'rl'tii, i•s a~ () 

J.:iizl'l,i•gi·b:·n boldogan i•lii lt•lkl'l11 l'Zt 1g~· sz<·n·'l 
ig~· ki\·:inja. :\z l'l11ht·n·k futTsa. (•s sohasl'm hl'lvt

:"dlú ,·(·J,·mi·n~·,, l'Sipkl'lödii mt•g_jegyzi•st•i miatt mi•-,1 t 

ll·g~·"i' rosszakaratú búzigazdája annak a k1·dn·s !a . 

kón.tk. kit maga a jú lsll•n honositott nwJ,!. il-lkl'm 
bt•n azl·rt. hog~· általa l•s az il st-gits(•gt'•vel az tlr():, 

boldogsúgni l'ln~·prhl'SSl'J11. 

Ha nl'm tudjuk. 1anuljuk mvg. hogy k1 a ll"" 
lsll'n szolgálatában. i•s ,•zt tud\·a. il-hl'tl'tll-nsi•g : :• 

m•m .Jiinnünk arr" az igazságra. hogy tulajdonki•p• .1 

m.tgunk<:t IJ,.,·,;üljük nwg azzal. ha :1 pap .i<'lki•p:·.' 

l,(•zl•n kl'r":-oztül n1a'~Út az lstl'nt. a n1i 111l'l1nv: 

:\t~·ánkat tisztl'i,lük ml·g -- m•m júdási. hanl'm SZl'· 
rl'tl'lbiil. tisztl'll'lhiiil'S hidából származó l'Sókunkkal. 

.\'t'JJIHd; fl /1'(11/t'l."ikfiiiiOO /1(/l'flfiHitl 111/•H/q/ 

J..:.upt;-;:!rrin S:l'U( .Jríuo .... rrir."illlf. ·"'l'!IÍ!iiir látru (~ .... 
O IPHI!IUI/1' llf'HI:I'f UI('{IHit'HffÍ'."i(;lH'I! kifl',iff'ff 1'11!1· 

JHHII nldo:rr!o . ..; ""'"kór lll'nl ff'lcJff'flt' 1'1 
.\1 ikor li ,ira !'('s:.él n'"' J\t'rlll fl hu :u ..... :f'!ll'/1 ,,_ 

,,;H"''"-' mi11cl1'11 r~rtt•két ti kinilu 1;t>:-i•IH· ft• . ..,:d·\ 
11. Lnjos királu. I:i:?li Jllllills 2fJ-riJI kt•lr /,.,.,._ 

,·,~/)('// ;"u:oi_HI, hO!I!I {/ 11'/'l'ri('('SI'k S:<'lll c;l'lll'r' 

··:,~,..;t J..:opur.o.;t)Jfll. fi30 rorinful l't;HI pén:hf'll. ""''' 

KHpu•:fniu S:1'lll .Jrí11os .'i:t•uftt•u,·aflÍ.<.;fll'u '''''l' 
lo!ll'l\ t'·" .)liO llt'llll,ll fonufof. ,,11'1!11'1 li,ll<lkl l.11· 

1'1'1(' /1(}."1!!1(11\ IH'I'C'I'H lql!lll" (' ('('/1'(1 jj(•kik liliHl/fil l. 

'''''d!til\ 11 ffll'flk lrciiHII'II l't's:l'l!!l.'lll'k ''"ltirÍIIÍsUrfl 

[)f' 11/1 1'0/! 1': ll fo/tlllf'l, ft'Sht'!JI'I'f'/ 1'.' 1/11/1 

dfl!/f/1!.'0!1111'11/ ,..,:c'HIIH'II' 
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"A lélek, ahol akar, ott fú" 
P. Rt>thy AI>OIIimirisz. 0. F. M. 

A misszionáriusnak van a legtöbb alkalma lá'.
nia, hogy Istl'n kegyeimP mily csodásan működik a 
lelkekben. A Lé•lek bámulatosan alakítja át a szi-.·c
ket. Pillanat alatt lesznek \'allásgyűlölii, Krisztust 
káromló Saulókból Pálok. a szenvedélyek fertiiji·
ben elmerült Magdolnákból fájó könnyeket hullató 
bünbánó Magdolnák. Önkénytelenűl ajkunkra tólul 
a sZl'ntírási igazság, látva az erkölcsi lélekhullák 
bámulatos, gyors fpJ\ámadását: Csodálatosak Istpn 
útjai, felfoghatatlanok az ii ítéletei' A sok közül né
hanya\ kiragadok, párat kiizkinccs(• tPSZl'k. mPlvrok 
megragadták lPlkeml't. · 

Gy<•rgyórl'mctl' nagyközségben 192-1. (•v nagy
böjtébl•n P. Kukta Tarziciusszal. rendtársammal 
missziózom, ki most az újvilágban térítgeti a !Plk.•
ket az égi haza fPll-. Nagyban megy a munka. Az 
isteni mag gyorsan ml•gfogan a porhanyó !Plkl'k
Ll''l. mind]árt szárba szökkl•n s azonnal learatját:. 
:Vlár a hatodik nap t•stí·j(•n bPszé•IL•k. dl' mé•g mindig 
.1kadnak .,nag~· halak.. rnclyek az isll•ni kL·g~·l·lt•m 
hálójából kiszab:1dulnak: ll-lkl'k. kik tiiviSl·s útszi·
!l'knL·k bizon~·ulnak. A ní•p ml'gtl•r. g~·ónik. csak :1·" 
••n•gl•hbjt• a makacsahb. mt•gnigzöttt-bb. nagv fpj;;_ 

l'k, a falu vém·i nl'm akarnaK bl'diilni az iste.ni ma
lasztnak. m•rn próbálják hátukat. \'állukat bptiirni " 
bünbánat édt•s í•s ktinn~·ü igájába. :Vlakacskodnak. 
n·nitl•nskl•dm•k. hátha sihrül kibújni a .. kPllPmPI
It·n hl·l~·zetbiil ... gyónásból. :\lt-geng<•dpm a na:,:~· 
ágyút. .. Ratio ultima rerum. -- háborút. szent har
t·ot inditok l'llt·nük. kNt·sztes hadat szt•r\'l'Zl'k. moz
gósítok rnind<·nkit. Kiadom a parancsot: rnindenk1. 
.1kinl•k családjában akad egy is. ki mi•g egyszt•r Sl'm 
.Jl'lent rnt•g a Hadúr csapatswmli•jén s nl'm aka! 
Inl'ggyónni. annak t•st(•nkint hangosan mondják s 
k(•rjék hogy utána ismí•teljl•: . Pgy IPlk<•m ,·an. m·m 
bánom: bünt bünn· kiivell-k Pl. 1wm bánom: meg
halok. m·m bánom: Isten Plitél. m•m bánom: L'!kár
hozom, m•m bánom: pl'dig most ml>g megtérhetPk. 
m·m bánom: emiatt lslt·n iirökn• el\'L'SZtPm s (•n is 
,•1\'!•szl'k. nl'm bánom". Ha \·an bátorságuk. mond
ták ki bátran. ken•k!-n. A kPg~·Pll'm l'krazitját igy 
dhelyl·zt<•m a bün bástyája alá. várom a hatást. 
,·ajjon begyul-<·. mPggyul-<•. robban-t'' 

Nyolcadik. utolsó napon. \·asárnap korán reggl'l 
" társarn ajtaját ütik-n•rik-rugdalják. hog~· .. tisztl'
lvndii úr. kl'lj(•k fl' l. g~·ónni akarunk~· Tarzicius 
:tt~·a hamar l'lkl>szül. ~qtót nyit. mt·gni•zi az okn•:
IL-nkt>diíkl't. Valami iit nag~·bajuszú. iin•g szi•kl'i~· 
Jiitt. A pút!'r igy szólt · Eddig is Plv(•gt•zhl'!ték \'ohw. 
mií·rt rwrn Jiitl!'k t•l ideji•b••n'! .. Hát instálnm. mt 
nwgvalh·a az igazat. nl'm is akartunk \'olna g~·ónn1. 
dl' az asszonyok. fL·I•·s[•g<•ink. gy<·rml'kl'ink kí·t (•i 
_,zak a l'g~·l'lwt m·m csinálnak. mint csárrnúln<Ik: t•g\· 
!t•lkl·m van. n<•rn bánom: sok büni>m \·an. Iwm hú
nom; misszió ,-~m. megti•rht•tni•k. nt·m h;üwrn: nw~
halok. n<·m bánom: Plkúrhozom. nt•m !Jú nom: ki· r· 
IL'k. ho1:~· ism(·tl'ljük Pl Ini IS. hog~· ll'rÚzzuk i>kt•f 1 

n~·;,kunkról. hút ma hajnalban l'lmondtuk. rh· mind
:árt J<ittünk is. rnl'rt ha pgy l!·lk<·m \'<Ill. hog~· az t•l
l<úrhozni·k. hog~· lll' húnnók. 1111 rwm <Ikanink t·! 
\'<•szni. azí•I'l szl'rl'tni•nk g~·ónni. :\ll'g\·a!Ijuk. jól k1 
babráltak \'l'lünk. rh· <'?Után n·ndt•s••n g~·ónni fu
gunk. Jo:J IS \'t•g<•zt[•k Sa kiiziis úJdozúshan r[•S?tV,·t-
1!-k a fal u nagy iiriimi·rl'. 

:\rnit a prí·dikúciúk. rl'nrl!-s l'SZkozok m·rn •·rL·i-
t•l, Istt•n n•IHiki\·üli k!'g\'!•lrnt• Plí•rtl'. IJi;'Iha · :1hol a 
!.!•lek akar. ott fú' . 

.. A sz(•!. ahol akarja. ott fú; í•s hallod zúgását, 
rlL- nem tudod. honnét jön, vagy hová rnegyen: így 
\'an rnindaz, ki a lélektöl született". 

Bél községben, Bihar megyében a missziósbe
sz(•dPkn· zsidók is Pl.jöttek s a végén hitközségi kül
döttség köszönt<· ml'g a fáradságot. (1926 április 
~9-tiíl május -l-ig volt a misszió.) 

Biharsályban, szintén Bihar megyében, miko1 
szombat estP a tPmetöbe kimentünk körmenetileg 
gyl'rtyával. zsidó asszonyok is résztvettek s kezük
ben égö gyPrtyát tartottak s úgy jöttek wlünk. 
(l 926. május 22-töl 26-ig tartott a misszió.) 

Hegykiiztótteleken. megint Biharban, a misszir'o 
lwfl•jezésC'knr a megboldogult Mayer Antal apostflli 
kormányzó úr is kijött Nagyváradról s hallja, amint 
f!'lolvasom pár gazda nevét. kik nem gyóntak ml•g 
s igy a falut mc·gszégyenitik. Plébániára érkeZ\'''· 
az áldott !'mlékü s arar.yszívü főpap ezt tanác~olj<I 
hogy hintajá,·:Ii ;·,_ meg í•n keressük fel a gazdákat 
' heszi>ljünk vl'lük. NPmes ll'lke sugallatára rááll
tam. n!'ki mdu!tunk. Rossz az út, a hintó kerd:c· 
ldc·sik .'· t•z ~· rlc·r(•l' liipásztor kiugrik a kocsibóL f•·l
..-rm•li a l!'ngl'lvt. a kc·rr•ket helvre teszik s tovább 
nwgytink. Má~ t•zt rossz Plöjel~ek minösitené, mi 
jónak tartottul,:. mt•rt áldozatba került. A falu nép•· 
ní•zi mindt·zt. futnak az áldozatokhoz s ujságolják. 
hogy jönn,·k :. papok. Egyik-másik félvállról oda
\'!•ti: liiit-m jiih<'tiwk. úgysem gyónom meg. Az as~
sznnyok az ute.ín kt•zd"nPk imádk"zni a büniisiif. 
mPgt ~~ r(·sí•(· rt 

L,•szá1nmk a gazdák házainál. bemegyünk. l\1;;
\'L'r Ant~:! mdtósagos kl•zdi kérlelni: .. bácsikám. ma
ga nem jött l'l. bizonyára nem tudott, hát elhozt~m 
" missziósa:y:\1 ig~· könnyebb lesz meggyónni" -
mar Is kinwnt. a bácsika ti-rdn• rogyott. kiinv
n~'l'ZPit s mPggyónt. A másiknál az öregsegPt hoz! :t 
l'!ii. hug~· nag~·ot hall. szi>gyenkezni nem akart a 
IPmplomban sükl'ls(·gí·\·el. hát a páter eljött. Öt j, 

lt•vl'ltí•k a lábáról a gyémántlPlkü fiipap aran~·
.'Zavai. A harmadik kt•mény diónak bizonyult. Hb
ha mindl'n _,z(·p szíl. m•m tiirik meg. A kormánvztl 
in· megki·rriL-ztP: hát fiatal gazda. rniért lll'm ak d 1 
!.!VÓnni'' .. Hút ml'gvallom :_1z igazat. azért. mPr~ ;i 

,,.;issziósat ~-., ml'gszí•gyL•nitPII... ..Hog~·hogy·.'.. ..f.l_ 
nll'ntpm a il'únvok iJl'szi•dérC'. halljam. mit mond " 
.Julis kánvomat :hzt·rint k!'Z!'liPm. hát Ill'm kiküi-
r1iltt I'Z f'~~.i nt>J:l'nl''. 

ti l 



Egyházért-lelkekértJ 
~ 

Chappolln dt• N"'u' lll<' Ilona 1839~ n1ájus 21-én. 
:\ •• utl'sban született. Kivalu keres:.:tcny szülei meg tud
l<~k adni nevelés<'nek azt a komoly és hatalmas ösztön
/.L'st. amely kellett, hog~· elök<'szitse Isten dic-sőségére 
,., a lL'lkek üdvére annyira termékeny életét. 

A kivilló tehetst>gekkel megáldolt llona, övéi sze
mdvn~·e. semminek sem \'Olt hiján. Isten azonban meg 
.•i<art:l edzeni lelkét a szem·edések kohójában, hogy 
miul aranyat nwgtisztitsa azt a szi\'l~t. amelyben osz
t:ltlanul akart uralkodni. 

A halill korán bekopogtatott a <'saiadi körbe, egy
•nasutim kiszólitn1 llona két nővérét. Ezek a kora• 
szem·edések komolysággal pe.,sétellék ifjúságát és las
"an-lassan elvezették a teljes lemondáshoz. hogy egye
dul Jézusra tekintsen· ''-' e1. r!!('núllhalatlan vonzalom
lll~·, nOvekedeU bennt>. 

Ilona kész volt. hogy szerzetesi hi \'a tását megvaló
"'tsa. de egy újabb gy:1sz, .:•desanyja \·áratlan haláld. 
.• Ital re::. rótt kütelessc•g egyidőre \'isszatartotta a v i· 
iagban. Azonban 1864-ben az engedelmesség jelölte útat 
i<<i,·etnie kellett. Urunk szen\'edéséről nevezett Máriu 
:1l•ven n1~,gclt lstennPk ~zentelte és nemsokára hajór" 
-1.allt India fele. 

Ekkor a te\'ekenvseg tag tere nyilt meg buzgósá~" 
,•!ült. Oku>. eret~·es. fel\·i!ágosult irányítása mellett a 
rni~sziú:-0 intt:•z1nt:>nyek. vir:Jgzásnak indultak. Urunji 
•zenn·d<·><·ről nc,·ezett l\lúriu Anya megsejtette a po
~ún.v IL>Iek szüksegleteit s .:·rtelmének és szívének mín
l<•n lt>hetscgé\·el segitségére is sietett. 

D<• Isten ter\'ei s1.erint ennek az apostoli léleknek 
:dtoköre nem szontkozhatot.t ~supán India földjére: at. 
,•gesz világ felkinálkozol\ limgoló. misszionáríusí szere
itltl.•nek. 

Az 1!!7tL l'\' vc ge felL- Urunk sze:·. <.!déséről ne\'ezett 
~!ana Anya Rómába jött és a szentéletü pápa, IX. 
""'" ;'lld;'osút k.:On·e. egyúttal felhatalmazást nyert tőle 
,·.c:~·. kiziu·ólag a mis~zióknak "entelt társulat megala· 
p1túsúra. Ke,•éssel azután a katolikus Bretagneban, 
S;lint-Rril'lll' mellett megn~·ilott az újoncház, amely 
.... nyi kitünö hi\·at;'"t adott a mísszióknak. 

1882-ben Urunk szenvedcsérol nevezett Mária Any:. 
a Szeráfi Rendbe való felvételét kérle maga és szer
zetesi családja számára. Portogruaroi Bernardin álla· 
limos rendfőnök, a ferences kordával övezte és felvette· 
az apostoll munka gyümölcseiben márís oly terméken~ 
fiatal Társulatot a szabúlyozott Harmadik-Rendbe 
Músrészt az Egyház áldása sem késett c•s szentesiteth• 
az új Társulato!. Oszentsége XIII. Leó 1885-ben adta 
ki szamám az első .,Dicsérő Iratot", amelyet 1890. jil· 
lius 17-én megerősített a Tilrsulat végleges jóváhagy;,. 
sával. 1896. május ll-én pedig ugyanaz a pápa v<•gh· 
\'{,nyesen jóváhagyta a szabályzato\ is. 

Urunk szenvedéséröl nevezett Mima Anya ten,. 
szerínt a Ferences Márm Misszionúrius-növérek élett· 
az imádság és a munka között oszlik m<>g A kitett le;\
meltóságosabb Oltáriszentség naponkénti imádilsának 
szenielik magukat és az úr Jézus előtt a szemlélődc•s 
ból merítik az apostoli buzgóságot <·s az iinfeláldu·~" 
szeretetet. 

Az isteni Irgalom kincsei\'el mcgt>rösildve ,odaad" 
gondossággal hajolnak le minden emberi g~·engeséghc, 
a bölc,ődékben, iskolákban, úrvahúzakban, munlmott
honokban, ingyen rendelőkben. kó1·húzakban. bélpok 
los-telepeken; szóval semmínemü nyomor nem lel el
utasitást. 

De van a szereleinek egy músik eszménye .s. 
amelyre Urunk szenvedesc•ről nevezett Mária Anya Jeú .. 
nyaít meghi\'ja. Megértve a km· szüksc•gleteit, a bün 
engeszteléséért és a sze n~ ügyek diada liiert a F<•rent·e, 
Múria Misszionárius-növerck áldozatul ajúnlják mag••
kat az Egyházért és a Jelkekc•rt, s az Egyház -- ritk .. 
kiváltságként - szentesite1le ezt az engesztelő áldozato~ 

A cél és eszközök, melyeket az Alapítónö szem eliit1 
tartott, feltárják hitét és nagylelkü szcn•tetét. A i•. 
Isten l'sodálatos termékenységél adott mü\'enek, és m:
dőn 1904. november 15-én a san-n•móí zúrdilban l'i 
hunyt, a Társulatnak már 86 hilza c•s 3000 \'-lgj'-1 \'ult 
szerteszéjjel a világ minden rc•szcbcn. mc·g a leg\'adablo 
Í's legmesszebbesö vidélteken is. 

Még nagyobb volt a fellendüh'•s III11CJ-tól. F.kkuo 

/ Váeszentlászlón P. Réz Marlán, O. Tercíárius Rendtartománynak. Fé
nyes ünnepség keretében adták elő az 
Assziszi Szent Klára élete c. szinmü
\'et a fogadalmi ünnepségen. 

~F-M. mi...JO. otyo 58""'"""' ötttn-
• • • tetett be Szent Ferenc Atyánk bűn-

, . _ .. _ bánó ruhájába. A plébános úr Vian-
:- . · ney Szent János nevén állt a feren-:\1~ ~· =potbo. Folojthototl~ ~•P om-

11 · _ .. · ·. 1 . Ic• kek fűzödnek ehhez a misszióhoz 
• Emlékezetes gyümölcse az új rendí

:\z t·lsö tavaszi napsugár ismét 
h·stv•'ri találkozóra hívja össze Szent 
l't'renc Atyánk nagy esaládját, a 
harmadikrendi tesh·erekl't. Gyöngyö
sön Fájdalmas-pi·ntl'ken, a keii'Y· 
h•·l~· búcsúnapjával kapt'solatban a !l 
•irai l'öpapi szentmise után tartunk 
ll'rl'lárius nagygyülest. A nyári ün
nl'p<'k ll'gnagyobbJait használjuk fel 
.ura, hogy a terciáriusokat a kegy
hl'lyek t's kolostorok vonzási körze
téből egybehívjuk. Szentkúton, Má
riag~·üdön. Szl'geden. Márlabesnyőn. 
.1 já.zberényi hires Porclunkulán. a 
•zí·rst'n~·i Jézus Szive-búcsún, a 
Pt'es-környékl terciáriusok augusztus 
l'lsövasárnapján szokásos márlagyO
di. a Baja-kiimyékl teniárlusok Má
riakiinnyére ll'rvezett Kisasszony
napi, i·s kesöbb meghatározandó idő
r<' l<'rvezett nyirségl terclárlus-na
pon. esetleg Máriapól'son, a dt'lvldé
kleknek pedig Cjvldéken szándéko
zunk találkozót tartani. Mlnden test
\'érünk ÚII'Y ossza be nyári zarándok
lásainak programmját, holD' a meg
l'eh•lö kerületi központja elJutha!IIIOo: 
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kiizscg. amelyet Takács Mihály elöl
jún"•test\"ér vezetésé1·e bízott a vizitá
tor atya. Újabb jelöltek jelentkez{>se 
azt igéri. hog~· \'iruló élet indul Szent 
t'erencnt•k ebben az új virágoskert
jl·bcn. 

Zagyvaszántón P. dr. Szalay Szal
\'útor. O. F. M. hatnmi igazgató atya 
13 renditestvér fogadalmának \'olt 
boldog tanúja. kettőt pedig újonnan 
iiltiiztetett be ruhúnkba. Ezzel ismét 
szépcn gyarapodott Szent Ferenc 
zagy\·aszimtói csalúdja. 

VllkPn P. Jagic:c1 Ju\'enál, O. F. M. 
h. tartományfőnök. a Kapisztrún 
Szent .Jánosról nevezett Harmadik
rendi Ferences Tartomány igazgató
filnökének vezcll•sé\'el három napos 
lelkig~·akorlatol tartottak test \'c•reink. 
s ennek keretl-ben :m test\·i·r tell fo
gadalmat. 
Kuná~rotán P Gáhris Grildún. O. 

F. M. tartott lelkígyakorlatot. s a 
szent napok keretében 4 t<•st\'c•rt iil
töztetet rendünkbl'. A kunágotai test
vérek különben is az orszúg legszeb
ben viruló rendiküzségét alkotják a 
Kapisztrán S1.ent .Jilnosrul ne\'PI.l'lt 

Jászberény környékén P. Lukún 
Pelbárt, O. F. M., a környékbeli rell
diközségek új igazgatója, nagy lelke
sedéssel szen·ezi test vérei nket. i•, 
egy egészen eredeti gondolatÚ\'al. " 
Terciárius Napok rendezésével oldj;o 
meg rü\·iden és tartalmasan a t,•st 
vé1·í iisszetartozús ápolási•t. Hc,!.l-<IP!. 
közö~ imádságok, szent ol\'asmúnyol< 
keretében zajlik le egy-egy ilyell il•!. 
ki nap. Boldogháza. Hajta. Jti.<:d,}:su. 
s föként maga .J úszberi•ny !Jt•>zt·l 
ezekról a tettekről. 

Rózsaszentmártonban í•s Szü•·~ibt'n 
úprilis 8-án és 9-én <'bben a szellem
ben tart Ferences Napol lapunl< 
szerkesztiije. Napi két szentheszé•d 
liüzüs nl· pi újtato~silg, lelkiul \a :-o 

ntúny l·s tanúeskoz;',s ;.dkotüt 11~1p. 
rendje•!. 

Debrl'rt•nbl'n múr ri·g<·hiJL•n b , .. 
rúgzú rendi élet fűzt<• koszorúba 1<·>1 
\'l-reinket. Most, hog~· P. Kiss Swh•7 .. 
O. F. M. házfönük {•s rendi igai.J-:·•1•• 
\'ezcl(·sc•\'C'l a feren<·esek allandóaro 
iirkildlwtm•k rendünk palúnt;ú f<iliitt. 
t•sodúlatos fejlódesnt•k indult a n·u 
dikii7.,i•g. 25 női <·s fi·rfi taggal ''·"· 
porodoll m{u·dus !!5-vn a kis ''""'"' 
Háromnapos lelkigyakorlat ('liil.lt· 
meg a szÍ'p ünneps(•get s ki•szí1Pt1<· 
eli) a h·rcnt·t·~ ifjú:-;;Jg nwgalakulúsitt 



tort~ut. llOg) •• lunat uldozes ldeji!n. Chanstban bet ée 
rences Mana Misszionárius-növér eletét áldozta hit6-
ért. TelJeum-ot zengve mentek a halálbas igy elnyer
ték szerz,•tesi c~~ádjuk számára a vérkeresztséget. 
Urun~ szeuvedé~~ol nevezett Mária Anya még életé
ben lathattu muvenek felavatását, Isten s;o:ivesen fo
gadta az ':ng~~telö áldo~a~o~. Egy másik virágnak is 
k_ellett sarjadma <:? •. Alapltono csak nemrég lezárt sit. 
Jan. 1905-ben, a vertanusággal kitüntetett Tai-uien
fou-ban, szentség hirében halt meg <Jz alázatos kis 
Mária Assunta nővér. Erényeivel tett ekesszólú tantt
ságat a szabályokról, melyek lelkiségél kiai<Jkitottál<. 
lsten eme szolgálóinak boldoggáavatási pöre már folya
matban v .. m s ez mennyei pártfogás sugarát veti a 
Társula tra. 

daJára szent akaratodat nuw..ltoun.'" l~lJesllsuk ,., "zenl 
szeretetedb<>n növekedjünk 

Urunk szenvedéséröl nevezett Mária Anya boldog
gáavatási pöre folyamatban van. 

Kérjük mindazokat, akik Isten Szolgálója közben
járására valamely kegyelemben részesülnek, közöljék 
azt a Ferences Mária Misszionárius-növérek általános 
titkári hivatalával: Róma, Via Ginsli 12 .. vagy BudH
pest, XIV .. Hermina-út 2!. 

n;LVETt;L A SZEN1" FERENC-Rt:NDBK 

Urunk szenvedcscrői nc\·czett Mária Anya aláza
lában szivesen mondogatta: "Nem én alapitoli<Jm a 
Társulato!, h<Jnem a;o: engcdelp1esség .. :· Valóban el
mondhatjuk, hogy e;o: a kulönlegesen is szerzetesi erény 
\"Olt lelkc~ek elete és. a megszámlálhatatlan kegyelem
lll'k. csodalatos termekenységnek forrása. 

A Szüz Máriáról nevezeit ferences rendtar
tomány konkurzust hirdet. Aki ferences szerzt•
tespap óha.it lenni, küldje folyamodványát (mel
lékelve: a keresztlevelet, születési anyakönyvi 
kivonatol. iskolai és orvosi bizonyítványt, a ~~ü
lök beleegyező nyllatkozatát. hogy fluktól, mint 
szerzetestöl, srmmiféle anyagi támogatást nem 
várnak) legkésöbb j ú l i us 7 -i g e eimre: Szent 
Ferem•-rendi Tartományfőnökség Budapest. 1\" .. 
FerenriPk- tere 8. sz. 

Nem kevésbbe csodúlatraméltó az Alapitónö fele
twrúti szeretete. Szi\·cnek teljes hevevel szerette Istent 
••s emez egyetlen szeretet kettős hatás<Jként. határtalan 
udaadással áldozta magát a lelkeknek, Istenben. Isten
··rt. Számtalan szerencsctlen nyert e szeretetből vilá
~osságot és erőt. Mindenkire isteni befolyüst sugár-· 
;,ott és senki sem hagyta el öt anélkül, hogy ne vitt 
\"Olna magaval valamely mennyei ajándékot. 

A;o: Urunk szenvcdcséröl nl'vezett Mút·ia Anya l'g•:•,z 
r·IPff:l' kedvení' jelszavának: .. Igazsá~ t·~ ..;zpn•tpt · \'olt 
r<ift1 jezése · 

Imádság. 
(Magánhasznúlatn•., 

Folyamodhatnak érettségizettek, vagy nl~· 

ifJak. kik legalább a gimnázium negyedik osztá
lyát jó eredmt'nnyel végeztt'k: fplsöbb osztáb-úak 
előnyben részesülnek. A szerzetesi próbaév eltel
tével a nemérettségizettek mint ferences papnö
vendi-kPk vi•gzik a hiányzó gimnáziumi osztályo
kat. 

Unstcn. o~kt gondviselesed csodálatos rcndelket.c·~c 
iulytán, a;o: Ut·unk szenvedéscről nevezett Mária Any;tt 
;uTa ve;o:ett<•d. hogy uralmadnak a pogány ors;o:ágokban 
valu terjesztesére Tát·sulatot alapítson. kegyeskedj<•l üt 
megdicsőiteni é.s add meg nekünk a kegyelmeket. am<•. 
lyek<>t kii;o:benjárúsúra kérünk. Add főkép, hogy pél-

A FerPnc-rend főkép lelkipásdorkddással. 
tanítással. Det- és külföld.i missziós tevéken)·seg
gel foglalkozik. s terjeszti Szent Ferencnek im
már 700 éves. de iiriikké ifjú t's derüs szellemi·t. 

15 leány ~·s 22 liú vetette meg alap
Jút ifjusLtgl s.zerH•zkedésünknek. A 
debr<>eeni rendiközség eddig is s~ 
münk fénye volt rendkívüli helyze
ténél fogva (kálomista Róma), Szent 
Verene fiainak jelenletében csak dú
'abb fejliid<·st várhatunk a buzgó 
lestvéJ·ektiil. 

Dunaföldváron P. Kincses Károly, 
<l F. M. húzfiinök-igazgató vezette 
111itsodik kilencedet is a Jo'ájdalmas 
Szüzanya tiszteletere Hazánkért és 
hareléren küzdii honvédeinkért. A 
a•mplom ;o:súfolúsig megtelt hívekkcl. 
Ke.zdü beszédjében a Magyar Barát 
l ebruúri szi1mának vezércik két. Sza
"" Simdor tábori lelkész ,.Magyar 
Hurut n Du11 pnrtjún" c. it·ását ol
,·ast.<l fel a szószékriil. A kilenced 
natúsúra minden pénteken este 6 
'•rakot· sz<•tllb<•széddel egybekötött és 
·• Fújdalmas Szüzanyának tiszteletére 
st.ólú á j La tosságot tartunk tempio
lllunk ban. Szentsl>gi áldás fejezi be 
•mfldságunkat. - Kardos Ferene ny. 
d<>ll'ktív. Antal l<•stvér. 

'' Kapisztrán Szent Jánosról neve
~ett Harmadikrendi Tartomány szer
Vl's rt'sze az Országos Terciárius 
Központ intt'zményénPk. Tartományi 
l'öigazgatü. P. Jaglcza Juv..nál, O. F. 
M. b. tartományfőnök, ferences 
úJonrmester, tartományi vizitátora P. 
Réz Marián, O. •·· 1\1. mlssziós atya. 
igazgatói pedis as esyes kerOletek 
köspon&i koloatoráoak kijelölt sser-

zetesei. ~linden ügyünkben ezekhez 
az elöljárókhoz fordulJunk, tőlük 
k<'rjünk tanáesot, s nekik jelentsük 
którt'seinket! 

Gútán :u"u·om e~oportban minlegy 
húromszio.zan vcg7Jk a Fájd~lmas 
Szüzan~·a-ájtatosságot harcoló kato
núinkcrt. Igy vegezték a Lurdi-áj
tatossúgut t:s a Jézus Sz.ive-kilence
d<>t is. ~mely alkalommal 14 enek.es 
nag_vmisi-1 is mondottak hatToló ka
lunúinkért. sebesültekért, fogságban 
,zenvediikL•rt. hősi halottakért. béké
l-rt. ... Jezus SLive tisztt'letert' és Szent 
.József tisztell'lt·re is mondattunk 
<.gy-egy énekes nagymisét - írja az 
újtatos~úgot szervezö elöimúdkozó -, 
hogy .Jézus Szcnt Szive örködjéit 
minden hatToló katonánkon. Szent 
.J,Jzsef P<'dig vigasztalja meg a szen
vr•dii bl'tegekl't és a haldoklókat"' 

ii.olozsvár. Szent Ferenc Világi 
(!ll.! Ih·ndi<' esalúdias jl'lleggel ün
m•pli a . .S1.cnt Fl'rló'ne Hírnöke"' ala
pitúsúnak 40-ik 0:•\·fordulóját. Ez al
kalombol diszgyull·st rendezett már
l'ius 1-1-0:·n a twlostor nagytermében. 
:\ diszg~·ull•s ,;or rendj!': l. Sz<> nl Fe
rene himnusz. Kiizös ének. 2. Meg
n~·itó. Mondja L" silnyi Ist vim Agos
lun. a \"ilúgi Hend eliiljúrú]a. 3. 
N<•gyven ev. Irta: Mael Ferenc. Sza. 
\"alja: Barabássy Mária. 4. Egészen 
szép \'ag~· Mária. Szóló és kar fel
\"filtva. f:nekllk a terciáriusok ;.,. az 

ifjúság. 5. "A 40 év ferences jelle;!<' · 
dmen elöadást tart P. Benedek l~i
dél, a Világi Rend igazgatója. 6. A' 
ifjúság nevében felszólal S7.abo 
György és Tóth Emilia. 7. Wencel 
H.: .. A g~·ermek reggeli imája". Zon
gorún elő<Jdja: Hirth Margit Francis
ka. 8 .. Jubileumi örvendezés. 9. Ű7.e
net a jövendőnek címen felszólal P 
Tt·efán Leonárd jubiláns alapító fő
alva. 10. A ferences induló. Közös 
l:nek. A Ferences Világi Rend Plöl
júrósúga. 

ADOMAS\"OK A GYOSG\"OSI 
•'AJDAL!UAS SZUZANYA ú.J 
KEGYOLTARA JAVAKA. Nagyl't"
tt•n)·i hivek 72.90, Tormaföldi hívd. 
22.111, Lontói hivek 15.-, Szent Fe
renc Világi Rendje, Baja 20.50. \'. 
FPkete J.-né, Dáay 30.-, Kispeszeki 
hivek 42.20, K. H. 10.-, l\1. M. Szelr
vény 10.-. L. F.-né, Bp. 10.-, Ny. 
ll. Bp. 10.--, Plébánia Hivatal, Na~r~·
oroszi 10.-, Szent Fereae VIlági 
Rendje, Mezökövesd 20.-, Sz. J., Pá
pa 5.-, özv. F. F.-né, Rákospaluta 
2. P. ·A Gyöngyösi Fájdalmas 
Szüzan~·a jutalmazza meg minda:r.n
kat. akik új szentélyét és kegyoltá
rát <'piteni sPgitik! A kegyoltárra 
szánt adományokat mindig a kegy
hPlY l'Sl'kkjo.'n küldjék! (Fájdalma~ 
S:r.üzanya kegyhplye. Gyöngyös. 
31.388. sz.) Urea csekkiap mindPn 
postán kapható 3 fillérért. 

6J 



A A M 
IFJOS;\GJ ROVAT 
H<wul re: c! ü: Dl'. Monostor" Elekné 
Eger. y,;,·~e~·-ut<·a ~~ ~zúm. · 

Eg~· ll·lek a bPtegszob:1 c:-~enct.k
IJ<•n l.1lúlkozik MC'>ll'l'é\'í•l. Eg~· kc;l' 
kt•rul ~1 kezébe. ,Jl•zus az Olaifák ht.~
~~·<·n. Szemé! Jehúnyja. s ·lelké\'l'Í 
'zemli•li szem·edii Mestcré•l ... Az <"i 
c·,;endt'>'. Az olajf:•k beúrn~·c•koljúk ,·, 
fiildC't. A Mester gviitrödik a \'i!:!·· 
hi"lnl'i miatt. Fájdah11:ltól :ili•ltan k,;: 
ri: Ha lehet, múlj<;k c• l <' po húr! Az 
At~·a megvigasztalja Fiút. de a po
h;u·at fenekig kl'll üriteni<•. ,\ hall
~atag hold ezüst !'Ugart~ nlegvilúgit.i:l 
,;.padl. \'éres an·út. A1. ang~·:•l letörli 
:1 vl•rvt'rejtl•k('t ... A t:s()(':..;ell•k n&p 
1núr kc!szül. hog~· ll1l'.~fogja. .Tl·zP:-. 
fl'ltekint lnégegyszl'r n1Pnnyci A t~·.ia
hnz ... Szívf" han.~nsan dohog ;t szt·
rPtl~ttül. :- Plinctul. hog~· IHP_gn~·issa ;1 
Jnennyor:-Ozúgba \'l'I.Cti) lHat A •o
, ... suh;m<> fPlhiik C'ltakariilk a lml:i 
'llgarait. - " '" Ola_ifilk hegyén 
lnagn '' Szerel et ragyog felénk~ 
.-\z angyaluk leszúlnak 111Cgl':-'Úkolni a 
\\_'res .... 1.ik~út . . A lé-lek Yi:O:.:-"I.ah.'!" .. 
het~gszoba l':O:.encijt~bc. hogy :--l..:'rf'tl't
ll•l :.;zen\·eci\'f' kí~l·rhP:-:::'0 1\1PstC'rl·t 

(;<l!gtlTÚic,. 

IIomoki Szabú :'\lar~:it. 

.-\k; tu.::cíu! mt.>lrú ukn1· let~ui. tn
!H'<i.in IIH'!I imUWHcit, 1'C~1JI<' fel J..:c · 
n•s:t,1ét JHiJJCll'llllliJJ (•,o,; .•ii_iiii11. kÖ?"l':o;-

·'''" <'llfl!'lll. (l\1t. 16. 24.1 
TC'~t(mk berzenkedi!' Knsztu:-o tllr

\ \'11.\'C' t•llen. eln1t•nk a~;1:-ok-\odik a. 
• ·;;a1H!.vi;tiln igazsúg~d ~·:-- utn1utatú:-ot~. 
l·l!en. t•:-: a lelkünk n.•:1dt•11Pn tl:-oztll
:Hik l'~úbitúsainak húdo: N(•ki;,,;_. 
,rlf!(li:o; (I/IÚ:nii1lk k<'!l.' 

1-:zt·ri 'al. iintnt:>~tagadú:-: nl'lkulüzht.·
'l't il'n f<•gn·ere a tiiké·\ete>('(lesnek. 

H~t t.·.~.\.' nap lll'l"'ll zongorúzotn 
'il<~l1dd1ttt Lt:-:zt Fv.C'th·. - n1úr nu•g . 
l •!Pin. hi.t húr•llll nap nl'!ll .iút:o::zorn 
llll'gt.·i /: .. kijzi)Jl:-oq .... i ..... 

1· ... ~ :1Z ;tranvmond;'i:' l"l \ vnves leli~~ 
-.!ri_c,:: i:-- .• \Zt:•J'I t!fi:;,,u,, "",·.d·ptap.; 

SZI·:Ht:'U:T'J'I-.1. 111.\".ll K 

.-.t ...... IOIII<~I1 l't'L"/.l'il"\' . .1 :\'c il It. i:-i.il . .1,\'.t
,tll t.tll.snilzbo.,. :--ICIIl. H· 12-;:...:. tart~u1 .. 
1., :~ :lcqJo:OO: it•;:dg_\·t~kur!;ttl"i:t. A ~.\'<~ · 

.. •nli.ttt·~ P. Szedii Dt··nt·:--. OF:\1. \'PZet: 

. \ !~.\·;,;-; ,~ jc·lzett n;q, t•:-ott.'·jl·n l-\t.•z 
·1ndii-\. l".-.. .1/. utol,..t, n.~p ll'~gl~ll·n ··l 
·, ,•gt:t. 1-:llút;.t:-o l ú.c..vo.t:o- . ..:zob;.tban 2:~ P. 
:.! ;-~~.\-;.t:-:Lttll :!O P. 1-i.f,l.i•:-- !--Zobúba•1 
1!1 l, .\ ll".--1~\·l'\"tl;-\llt.'r-\ tiir 1lldlzi'•t. 
~tdJIJiollli. :!ll -.i't'in t u;\ !"Cll, lll dk~. 
;-.J:~ :.!;l tli-\,L;,. n ui itt. ... 11:-ol.tt.•t. lill dkt.: 
,:(•It.\'f'h't k·a·ll \·innlltk. :\li\"l'l t' 1~,\-·id\. 
,.~.'-·IJt.·ll ;\i:-o Gnlulul.,i.~~· llllcí/1.-():fJ 1· 
'l'l111P. :-ozen·tniik. h.: :--ur;.til1 ifihctn(•n'; 
,1..:sl.t.'. :\ n·:-:zt \·enn~ i; i\·o~nkozé)k rni
,.Ji'dJb .it.'lt'lll:'t··k ,:J., !l\''l.;t•l ;t rn\':t1-

f'i't'1t.Jl•: 

fi t 

B D 
( 'si;ndrs ki~rt's. 

Oh <·des .Jézusom. 
Alázattal kél"lek. 
Ha a l<ere~ztúton 
Talúlkozom Véled. 

ú 

,\elei idl' nekem i, 
llr:,~a szenl kcresl.t<'d. 
li:Hld ""git,cm \'inni. 
s;,·rPtel böl. VelPel 

c 

ll. Szab.-. t:rzsi•bl't. K,.,.,]«•llwt 

Ui\' IIARCTÉRt:N K('ZDtlNK. 

:\.i)zu:-o. llilb." út~tt .i:ü·unk !ni 111 lt•JUl. 

~t>kunk t:-gy han·ot ki.ildütt az 1:-;Íf':l 
.-\ kere~ztünk egylormán ~zabl:1. 
S n1i \'árunk az öriik \'irradatra. 
lo\i:--; e~atúnl-\at n1o:-:ol.vugva nl•zi. 
.)'.l,;.!,ílS .-·.!'\Úkll1Únyl:; SZ.i.\'llll)-\l'l !H'I'I 

1\•rc.ilt~izben ll,\ llf.lldtan úilun:,. 
Hiz;don11na: .ll•znsr~t \ ;'n·unk 
s beistnerJUi\. a :-'l'lllll"'ll:-oegür;;\ 
S1.í\·e lúngulú :--zerclnleb(•. 
lr~:.tln1a:-.:-.úga tengcrl•Oe 
I 'il'i \·tzc~eppkl·nt f'llllt~nliun:,. 

LP.ih-n~·i \'rra. !\'.\·irc ... g_\'h::l.·• 

ICÜ(i()S l "'f..\KO:\'. 

Tt·srrer u. IlloiH/ri 1/dlt.~: r1: ,•~t-r·• 

H 1,HtJs n: !ir:· 
.\' llf'll. hírori 11 lll'lh~: l:c'l'l':<~<·t·• 

'{t"...;fft'r lll'l~l'c/ IC/1. J111CI!I tl'/rl'iSUit'l'· 

Tiins,•s u: lit:' · · [ucJ..::• 
.'\fl :-;:irrkf' J.-iJ:IIrl}lfll,· 1.-JHo . ..:ou tcfnf'l."' 

Tt·strt.'r 'll' csiiflíWCI) ('i, llc'111 ('rdf'tlll''. 

:1111'11 1 u: l'l'lw=. 
O llirnrll, ·' teriH'II /1'/l;l'l;l'l l;''''''·'· 

«) llt'fl~/ll~IJIHja n ffi)o .o,;••lll'i.Tr. 

.\ruttcihd: ol('/ 
n ;,,;,Hic•ukir .. ...: Tt.'fll'c/ ;,o,; ;.;:,•n•r.' 

(,rá<·zrr :'\larKit :\li< l ra h{<;' 

IÜ:\':\TKUJSS\"t:K. 

•·~~· h•szült>t rlőtt h•rdeh•k. 
:\l"Zl'm a tih•iskoronás lsll'll·h•.it•t. 
. \ h•lkl'm mi•l:vc.-n-mi·h·t>n llll'Krrmo·e. 
l·:rii~t·n b:inom mindrn \'t•lkl'ml'l. 

Bánom l 'ram. ho.:~· iildüztl'h•k. 
Ilo~:~· ~árral dobáltam Szc.-nt Tc.-sll'dt>l. 
llo11~· bolondnak nc.-\'t>Zil'm. kik szl'
s okosnak. kik ml'fC\'t'tl'ttt>k. (rc>tlt>k. 
U:inom ... bánom ... mindl'n büniimrl! 

:\ <·zd, most itt állok üsszrtiirh•n. 
.\h•~~:sc>mmisüiVP. elg~·ötürtc.-n . 
Eldob\·a mindl"n rÍ'J:i idl'ált: 
lon:ídlak. 'ri•~:t>d az lsll•n l'i:íl! 

Ut•nc·:~.r ~lária. 1\!ld.qu·--' 

Urh•.i<•zo•th•n ~l.lllll'tt. 

.~/11S! 1 f'!;t'd 1'11(';, ••{1('11, ! /.o,;: lll t ,.:l L". 

.\l I'P'' :·ll!/! ti !•) • ... ~d ~ti . . o,; :c'l/ r •l'lllulllllll· 
,\!t< , "'t'C/t., Prt ll 'Ilf/ 1 i•11 >~ll~t•1dn•11 u l,. 
.\1t'l"! '"";",. rn~/1/of, Kri.s:ltrslluJ; J;,•-

j,T .... :r,.· 

_,Ju ..... r tqwci '''ido~·li•·;, c· ..... 11 11'11 .• ·", 
.\i (Í 11/f••·ral, t/(11/fl/ ."'i: Í ll 11 if H/ ilf'lf•lfl'll. 
."\fnr f'sak fl ~1s:to. ,._,.,.,"J,:..,.~,,.,. l'tll" 

Zsin~zk~· l.á~1lú. !~,HL'!"' ... 

:\linden zc.-nl'. 
Klóriás dal. 

.lár az angyal 
mandollnnal. 
Itt a Húsvrt. 
alleluja! 
n:vöztes lett 
az f.:h•t il.ira. 

:\la Jni=--vról jiivC'I. HH'illlffitr .'!..!.'· 

,,wllt'tteln t'lfuto. t.'·rdes hang: 
Nezrl ezt " hula. bolond idii• 

\linth;l 11l'll1 lt•nnp 111ÚI' p}(•g a tt.'•lhii'' 
Igaz. hirleg sz<·I fúJt. D<' ... 
:\ :-:zi\·~rn telt• volt .lt.'•zu=--sal. :\J., 

~~;.unh<tn lorn·a rúnl·ztern. :F:rcztL'nl: l'i
bonli itZ iil'l·a. Hiszen O küldtt.l :1 

-tl'let. F:s >Z<'l"Plethill <wldl<'. tucl\·ót!l. 
hu.~_,. IHil l•p a1To1 \'an ~zu;..;.=--L·.gi.inl-\. 
t) IH.'ln l':- inal :-:Pinlnlt h w na. \·:t~'.' 

\ i:-o:'/ÚSOIIl. 
SI.Pn'tteln \'olna t'l1C'I'l'lni a Jig\·t<

I:H'1. :'\'t• hallja. hogy birúlgatjúi~· :n
tvl.kedl•sl•i1 ~ NP tudjo~. hogy rnÚ:O:ll:~
l'al-\ ru~~~~- az idü~ O. nd\.cm olyan _l •• : 
:\IinciC''l jú. atnit O l-\tild! Mondog:l1· 
taJn i_.. Nei<.L enyhe \·iga:.;ztalú:-:1-;:·r~t. 
At.tún. hu gy ,-t·gl\.t.'o}J meggyüzzctn ~-~t 
errilL lehuzti.Jil1 <1 kP:-:.ztvümct: h~1dri 
lújja alÜ1r pirosra b ;.{ l'sipös szt.<. 

C:-;ak lú=--sa .ICzu:.;, hogy szivP:"en f•I
~;Hhun a .. ro:.;sz" 1cti)t. 

AIT.Jmba \'Úgott a hideg. d<' f•·l-· 
.. zpgten1 ;t fcje1n. n1osol~·og\'a. 

Eg.\-· iyukas ötper('bcn irotn C' . ..:u
l oi-;at. ~\lo~t :.;t.aladok a kórhúzba f,d-
1ozni. Nt' kapjana l' rossz ruhút a l; 1-

1•H1úk! Ne lé.'1:-:sak t.•ll•gf'dctlen an·Dt. 
Legalább mo>t ne: nagyböjtben 
Eli•g nag,· kcrc=--ztt.>t Úl'!-'oltunl' 111.'1: 
.ll·zu:-:nak." n1iért nehezíteni>:, 1111' . ..: 

icLbbc.1n a Szí\'l•t t•lt•gedt•tlt.>n:"l·~g'• 1 '' 
:-;,prf'1C'ttt.'l. ld;-; húgod Katú. 

Ut•sú•ltc>m az lsh•mwl ... 

1-:lgundolkuz\·it 1nPntt.·n1 ~11. lltl·;•••. 

·•l"'liH~·n1(•Jpnul it t('lnpltHn felt· \'t.•th•:t, 
lilt&lll:tL Sol-\ l•\'('1 lútu11 .t ft'l"t'IWf'"P:·: 

••n'.l! 1l·lnplon1a. :\z l'gl· ...... :t '. ;ú·c·~ 
tt>lllplurnai l~fi1.ul t.•zt :-o/PI"l'lt'lll ll'l!. 
iohhan. szük. gútiku:-- ;Jh\o.Jkoti\'od. 
,t hú!.!..' o.Hil ft.·ny:--ugúrh;l!l ... t•.itt.'!nlt.' ... ·· 
,._ ... :llo~nt·, hittiliinas oll;tr ;tr;ln.ni! . ..:;,· 
\t'!. 1-\iJ!.t.''pkori. Jtlt.'l,\'t'll \ .. !J;,...;q_ .. ll·tJ.-

:..:ul~tt ;,·.-:11 l-:.1.1,.\'l'dul \ •dLilil' .\1 
1:--tt.•n na•g l·n E:- .1 t·:--t.'IHllwn. hv 
--ll'ltt·n"'l ;11. 1:-:t(•ntH.'l lrn;ülko;t:llll 
-. l':'ilk l'kktll" l·l'C'Zh'lll ig;,i'(lll. 
llll'rlll,\-'ll'f' ~l.l·n·tctn <11. t·:-: 

hu.~.· . 
hog\· 

~) i:-- na~.\·on ~Zt'l'l't "ll~t.·Jn :\IL•,!..!ki 1-

""/lllltl'lll J\:Pki nlin('knt· ;11 l'lt.'tt•1. 
l:;:,tnl:ku..; \';d!ú ...... onltt1. ;t n;ql:o-~t~;,~·' 

!;d-i.iil t·~ llll1Hft.•ll1. llli1Hft.•ll1 ~l·". 
~.ld•tlll. Jlh•tld!L.!, lt•Jdt>ltt.•JII t1lt. d,· .tilo 

r-lll lt~!kl•:tt•nl. boldo;.!, \·,,:Ltlll. llh':.: 

tlih•HI~illll t• .... llL!.,\-' t'l'l'/lt.•Jn. h11~\' r,. 

'rt ... Jt'gt.•....., IIUIHh•fl. l'g_\'t.'cill\ l" . ..;tli\ }~l~~/-
't:-. :t .. ;ul\.-.l·gt•:-: t-:i:nd11lta1n 1\:. 

-;ur:\c• t ti l'lll'il. d t.> ujjoll.L!Ltlll. 11: . ., .. 

l w .o,;: eitf'/ri Ll: lst('HPif•.' 
l.il\'a~· J•irnska. ~-~~:v;,,,!; 1-. 1 



~anesl eneesztel 
lrta: Uql Iván. 

Janesit édesanyja a katolikus Felvégen még
egyszer körülnézegeti: csizmácskája fényes, inge, 
ruhája tiszta, a palatábla a nyakában 16g, tarisz
nyájában a harapnivaló, - mert Jancsi j6étvágyú 
gyerek és a déli harangszó még messze van. 

Pistát ugyanigy inditja iskolába édesanyja a 
református Alvégen, s mire a két kis magyar, 
mindegyik a saját felekezeti iskolájához ér, már 
messziröl fenyegetik egymást a palatáblával: hogy 
majd! Iskola után összeakaszkodnak, mert ez a vir
tus! Kálvinista és pápista gyerek egyaránt alig vár
ja a delet, amikor tanitó, tanitónéni szemszögéből 
kikerülve háborúskodhatnak. , 

Ma Jancsi tanitónénije nem a nagy táblára 
ír csudagyönyörü, egyforma és gömbölyű betűket, 
miket oly nehéz utánozni, - hanem az orosz 
harctéren küzdő apákról mesél a kicsinyeknek. 
Hogy lám! Itt még szép, meleg őszi napok van
nak, - de orosz földön már csikorgó hidegek, az 
édesapák fáznak és az ágyúk, gépfegyverek -
bumm-bumm - osztják a golyót, - a halált ... 
Az istentelen oroszok sokan vannak, a magyarak 
kevesen, s ha még oly vitézek is, - csak a jó 
lsten őrzi meg életüket abban a nagy tűzben, vér
záporban. 

Kisfiúk, kislányok kerekrenyilt szemmel hall
gatják a tanftónéni előadását és Tóth Marika el
pityeredve nyujtja fel a kezét: az én édesapám 
is ott van ... Szabó Jancsi, Szab6 János honvéd
tizedes és nagygazda fia szeme is szikrázik, - de 
nem a könnyektől: bizony, ő is elmenne segíteni az 
édesapjának muszkát verni, csak már nagyobb len
ne! 

A tanitónéni jól ismeri Janesit és a többi kis 
vitézt, - dehát egész más segítségről kezd beszél
ni, s azt mondja, hogy az édesapák életét meg
örízni, - a győzelmes békét kiérdemelni, - az 
itthoniaknak, - különősen pedig a gyermekeknek, 
nem verekedéssel, hanem a Nagy Magyar engesz
teléssel lehet. 

Mi is hát az engesztelés? Jancsi, mondd meg 
te! Ha édesapádat megharagítod valamivel, hogyan 
engeszteled meg? 

Megkérem - feleli Jancsi, - hogy ne hara
gudjék! És játék helyett inkább rajzoJok a pala-

táblára, és édesanyámnak megfogom a csirkét, ha 
elszalad, hogy kedvébe járjak. 

Sz6val: megtagadod magad, otthagyod a játé- · 
kot, hogy örömet szerezz édes jó szüleidnek. 

Olyanformán,- hümmög Jancsi. Na látod! A 
jó Isten a mi jó mennyei Atyánk, Ot is engesztel
nünk kell a sok megbántásért. Ha tehát te, mikor 
délben elmégy az iskolából és Pista barátod elkez
dené a verekedést, nem folytatod, hanem kitérsz, 
elkerülöd öt, - az nem lesz gyávaság, hanem hő
siesség, mert a saját, verekedas természetedet győ
zöd le a jó Isten kedvéért, - Akit engesztelni 
akarsz ... 

De iszen! ... mondaná Pista, - de elhallgat, 
mert minden gyerek e{';·szerre kezd beszélni, ma
gyarázni a tanítónéninek, - hogy ö mível fog en
gesztelni. 

Déli harangszóra elindul Jancsi hazafelé. Pista 
már várja a harmadik ház sarkánál, s robog feléje 
a palatáblával. Jancsinak veresedik a füle, - de 
ahelyett, hogy megpörgetné feje felett a táblát, -
erősen magához szorítja és zeg-zugos futással sza
Jad a Felvég felé, - ahová Pista .nem meri követni, 
hát csak kiabál utána: Gyáva János! Nyulfia! Beee! 

Megállj csak! Ha nem engesztelnék ... 
Szabóné a kapuban várja drága kis fiát, ki 

szakatlan komolysággal lépked az utcán, látszik, 
hogy valamin erősen töri a fejét. 

Édesanyám! frja meg apámnak, hogy én már 
engesztelek érte, nagyapámat is megkérem, hogy 
a rózsafűzért erre mondja! Mariska néném meg ne 
nézegesse magát annyit a tükörben, ha pántlikát 
köt a hajába, mert úgy vélem, ö azt szereti tenni 
legjobban. Édesanyám meg kenegesse meg öreg
anyám hátát minden este, mikor- kéri, mert csak 
~~kkor jön haza édesapám, ha mind engesztelünk, 
ugyám! A tanítónéni mondta. . 

Szabóné összecsókolja az ö megjámboradott 
kisfiát, aki a tiszta lelkiismeret nyugalmával kana
lazza a levest. Majd ebéd után, mikor Bodri szo
kás szerint elkezdi huzgálni Jancsi nadrágját; gye
rünk. kisgazdám! Hajrá a rétre játszani! Csendesen 
odébbtolja Bodri bús fejét s a palatábla fölé hajol
va, buzgón ir, hogy még a nyelve is együttmozog 
a palavesszővel: engesztelök. 

(Folyt. a boríték 2. oldaláról.) 
Ennek az újraéledő, iábbadozó Ma

gyarországnak volt nevezetes építő 
munkása Szentiványi Márton (1633-
1705), a fáradhatatlanul tevékeny tu
dós jezsuita, akire a sok sürgős te
endő annál lelkesitöbben hatott, llli
nél több volt a munka: egészen sza
katlan sietséggel, szinte lázas nyug
talansággal dolgozott és haláláig 
nem fáradt el benne. 

kezébe kerülnek és meglévén hozzá a hitvitázó irodalomba is. Kolionles 
rendkivüli szellemi ébersége, érdek- érsek nagy rekatolizáló vállalkozásá
lödése és lankadatlan aktivitása. hoz öt szemelte ki munkatársnak, aki 

Szelepcsényi György esztergomi 
érsek és kir. helytartó ruházza rá az 
elsll közhivatalt: 1673-ban kinevezi 
könyvcenzorrá. 1674-ben a nagy
szombati egyetemi nyomda élére ke
rül, mint prefektus és páratlanul 
fölvirágoztatja; 1675-ben átveszi a 
nagyszombati kalendlirlum szerkesz
tését és az orSl.ág leghiresebb és 
legolvasottabb kalendáriumll'•é te
szi; 1688-ban pedig I. Upót kinevezi 
orszligos fllcenzorri. A Irultúrélis 
irányitás legfontosabb eszközei tehát 

Jelentős munkát végzett tudomá- bámulatos lelkesedéssel egyaránt 
nyos téren ts. A tudománynak csak- küzdött a protestánsok és görögkele
nem minden ágában dolgozott - ko- tiek reuniójáért. Egyuttal ez volt az 
rának talán legnevezetesebb magyar utolsó nagyobb hitvita, s Igy mond
polihlsztora volt ·- de a legnagyobb hatjuk, hogy Szentiványival záródik 
szalgálatot a történelemnek és a jog- le e fájdalmas korszak, melyben 6 
tudománynak tette. A történelem még 22 polemikus munkával vett 
s7.ámára az adatgyűjtés munkáját részt. E munkák könnyed, fordula
kezdte el, a jognak pedig törvény- tos érvelésükkel, de már sokszor bé
gyűjtő és rendező ·munkájával volt külékeny, stít szinte kérlelll hang
szolgálatlira: összegyűjtötte a kallódó jukkal sok rokonszenvet váltottak ki 
törvényeket és jogszabályokat és az még külföldön ls. Munkál közill né
egész komplexumot új rendbe foglal- melyiket majdnem minden vegyes
va új elnevezéssel adta ki: ,.Corpus vallású orszlig nyelvére leforditották. 
Juris Hungarlci" - és ez elnevezést Az elvangeni prépost elismeréséül 
mai napig viseli. Igen fontos mun- tiszteletére érmét veretett Némely 
kát végzett nyomdai prefektusségá- munkája 18 kiadlist ls megért és ba
val, melyet páratlan lelkesedéssel lAla után még egy század mulva ls 
végzett és az ö munkássága alatt ér- kiadják. - Ezt a nagyszerd életet 
te el a nyomda legszebb virligzását. Jeleniti meg Serf&ő Józse! kiv616 

öregebb korliban belekapcsolódott munkája. 



KZDVZS BARATOMI 

A PGJJI 111eJc legfontolabb terlllete, IZI!f'ftet'
lld; C4rQ11a: az lfjú4g. Az EQIIhciz egáz t/Jrllnel
"'.. Ileereutal blzoiiJI(totta IZI!f'etetiC az lflú4Q
QGI uemben. Allc4f" az ullcol4lllc, a11c4,. a nepelé• tlh"
cnete, mttadnfUt c!llce•n btzonJI(tJ4Jc ae az tgaz
IQot . .lrbbn& pedig az utni Meaten ut4nozm UJ
Uietnn. A tllrtlnelem jog4ft 1 az iltmi Me1tn 
jog4ft •emmiflle hAtedom el nem •zald&hatja a:o 
EQIIh4z:Ralc az ifjú4Qiaoz tntúett á tntc!znd6 
ollctatóuav4t. 

De hog11 olct4ta:, ha w.em uereted tuzta, lift
cetlen uet'etettel azollcat, aktket a lci!QIIelml Ilet 
haea he~r~~csúcJcdTII hlt111 merf! Mlnt Szcmt Fe-
1'ftc, alcl az Ifjú4g do loe, pijnlcllldl lclnl111alclft t 

rnaga kll1'1 QllfijUJCCe As1zia.ri ifjaU. Ezzel • dGiol, 
tmbadúJ'oa lelkűleHel kell ni/ÚIROd ez Ifjú llld 
mél11eibe azé1't, hoQII rnGQGd u 61'611cifjt1, evGnQ~ 
liumoa lc!lelc rnat'adj! Mint Gibbona blb01'01, ül 
ifjalelcal beuc!lgeteU azé1'!o hOQII leUce mindiQ fia· 
tal, UWelcvc5 rnGf"adjon! u mondogatt4: ,,Amikor' 
az embllt' kezd maga m6gc! telcinteni, ez armaJc • 
jele, hoQII ll1'eg1z!lc!" Ha az ifjt114Qod uereted. 
magad u mindlg ellJJ'enézll, li1'Vmdezll, t~~•~ 
Illek mamdl~ 

Sznt Fermc denl1, lfit1 &elki'Mlc •.cnetetc!HI 
lc6szönt: 

C{mem: Ference• Tanom4ntlfllalJ1clig, Btldo
pe.t, ll., Ma.rgit-lcrt. Zl. 

P. Ba.laal Aa-eo.. 01'11. 

Felvétel a Ferencrendbe l 

A Ferf'..DCftDd leUdpfatorll:oclással. U iiJ'áác ne• 
veléaével, bel- és külfllldl m1111Zi6val foclalkollll:. Aki a 
Fereaerend kötelékébeo papkén& abr &&enaell: aol
cáiDI, éftüsécl. 111. a vm. I(IDmásiiiiDD&II: félévi bbo
ayitriD~iva& jelcntkeaélr.: FIL Fereneee TariomfDJ'
fönóJulés, Bp. n .. Marct&-lr.lri& 21. atm a1au. 

A Rend tör1éaeté&, belsi Setét. Jellepetea YIIIIMalt 
aauszeri llluefoclalflban adJa: &rdelr.cl • Fennc
rm~dT e. ltlze&ilnll:. Blvldaécében is ll:lte&ell:e& p6tol. 
llllndea ID. readlnell:, fP.reaceaelr:e& tlutelónell:, bari&
nall: ll:éutlll IIJáDall: flltéUen IDei' 11:e11 a.eresale. K:é&
aáai a;,omfl, 11 IIUrioD LaJos diaftlnJ& .ue.&w h 
ira ~ aeuna (ti) ftJltr. 

lrógép! 
Számológép! 
Szorzó és 

összeadógép! 

~ ~ '- a.Je ... l"rrrrft ......_ 

...... eW -Wjúa renel , --- _ ....... 
11M --.JE a G~IDDW ftl4a1- 1Js1aQa 

~ Lélekbea ~ b1n .... 
Jaak .,._ ll:er 'fhlou&illa -a aapoa. a eu 

•ne~. eu l6lell:ll:el .-r-Uü • _.,.. 
A&ri& ........... ba:é&'t, mbld• ~l 

K.ölceönzés, vétel, csere. eladás. 

Nagy raktár áj é8 uJjáépített ~épekböl 

Vajda Zoltán 46zsef 
e'n'L 

Kispes t, Klapka•u. 8/a. 
Telefon : 142-103. 

~-Nyomda, Vfc. 

... 
IIALO'I"l'AINK: 

J.aurlnca J6uel plébánoe, Vellr.MQ'e. 

Fr. Méat.ro. Kan6&, O. P. M., 
DIID&fllldrir. 

Ozv. FácziD Ján-é, 8a8elll. 

On. Dimer Gáborné, K:lllllll. 

NJ'Ural lánMDé, Blcall:e. 

Poqric:a Wváa. Euek. 

lllhn7t elln.et.lllllll:én ........ Ul c ..... 

-ta&lulll: bel N~~ WIIAeal 

MGvezet6; FubM ltAnlb. 


	HU_b1_FM3-8315_00162_2R
	HU_b1_FM3-8315_00163_1L
	HU_b1_FM3-8315_00163_2R
	HU_b1_FM3-8315_00164_1L
	HU_b1_FM3-8315_00164_2R
	HU_b1_FM3-8315_00165_1L
	HU_b1_FM3-8315_00165_2R
	HU_b1_FM3-8315_00166_1L
	HU_b1_FM3-8315_00166_2R
	HU_b1_FM3-8315_00167_1L
	HU_b1_FM3-8315_00167_2R
	HU_b1_FM3-8315_00168_1L
	HU_b1_FM3-8315_00168_2R
	HU_b1_FM3-8315_00169_1L
	HU_b1_FM3-8315_00169_2R
	HU_b1_FM3-8315_00170_1L
	HU_b1_FM3-8315_00170_2R
	HU_b1_FM3-8315_00171_1L
	HU_b1_FM3-8315_00171_2R
	HU_b1_FM3-8315_00172_1L
	HU_b1_FM3-8315_00172_2R
	HU_b1_FM3-8315_00173_1L

