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•MAGYAR BARÁT• 
elMiset&i 6ra "gén évre 3"60 P., félévre 1•80 P., egyee aúm úa 30 fill&. 
Caek.kaúm: 51.581. Űres betizetési lapot 3 fillérért a postán kaphatunk. 

A. kéziratokat minden h6 2S..i1 küldjük a szerkent6ségbe. 
Káiratokat nem 6rzünk meg a csak ponb mellékeléae eaetében küldünk viaua. 

Kiadja a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány. 
mrk.eut6aég és kiad6hivatal : Gyöngyös, Ferencesek. Postafiók 103. Telefon 179. 

A FERENCREND K0Z2PKORI 
CSúCSIVES STJLU 2PIT2SZET2NEK 
EMLEKEI MAGYARORSZAGON. lrta: 
ifj. Dümmerling Odlln, okl. építészmér
nök. Különlenyomat a "Technika" 1941. 
é. 9-10. számából. I. rész. Budapest, 
1941. 15 oldal. 

A szerzó nagy tárgyismerettel megirt 
müvecskéje, mint maga is írja, távol áll 
a teljességtót Az értekezés egy késöbb 
megírandó mü alapja. Nem törekszik 
teljességre, de igy is gazdag képet vá
zol fel a ferences eredetO. maiO'BZ' 
csúcsíves emlékekről. Erósen hiányol
juk a kolozsvári farkas-utcal volt fe
rences, most református templom ada
tait, illetve képét, mely Magyarország 
egyik legszebb ferences gótikus emléke. 
:E:rtekezésének II. illetve III. részét a 
mínoriták és klarisszák csúcsfves emlé
keiról szólót, érdekU5déssel várjuk. 

Bánld Bélf. 

Reiners A.: MARIA SEGITS! Ima
könyv mínden Máría-tíszteló használa
tára. Hetedik átdolgozott kiadás. Füg
gelékül néhány imádság a magyar és 
lengyel nemzet közös védöszentjeíhez. 
Budapest, 1942. Korda Rt. kiadása. 

A mindenkor segítő Szűzanya kegy
képnek tiszteletét terjeszti ez az ima
könyv. Nemcsak társulati könyv akar 
lenni, hanem a Mária-tisztelet kézi
könyve. Szereleltel ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

Zaymus Gyula: ILLATOS Ff.:NY f:S 
EGÚB ELBESZf.:Lf:SEK. Budapest. 
l !143. Korda Rt. kiadása. Ara 3.60 P. 

A kiváló papíró újabb elbeszélések
kel lepi meg olvasóit. A gyertya fényé
nek története lebben fel a könvv na
gyobb részében. A bölcsötöl a sÍrig ki
séri az embert. s ki gondolná, hányszor 
lobban meg kicsi lángja életünkben? 
Mit élünk át, míg a méhike mézreéhes 
útjáról a temetöig vonul a viaszgyer
t~·a? tn \'álasztalak titeket ... , Szirom 
Tóni esete. A zsebzsidovcei énekes Az 
•;'olsó Bogdanian. az örökszép Mlmo
zat tessék, mimozát!- A csizma meg a 
púpaszem, és Melita néni kanala, a 
-zerzö Szent István Akadémián szék
foglalókép felolvasott megható elbeszé
:i·seit olvashatjuk ebben a kötetben. 

Dr. P. Friedril'h Eberhard: SZENT 
BERNAT. Németből forditotta: dr. 
Vargha Damján. 1942. 68 o. Kapható 
Debreczeni I. könyvnyomdájában, 
Székesfehérvári. 

A magyar Ciszterci Rend jubileumi 
mozzanata ez a müvészi képekkel 
ékesített kis könyv. Kegyeletes hó
dolat Szent Bernát szellemének. 

Mozaikokban elénk rajzolódik a 
XII. század legnagyobb szerzetese. 
Megelevenedik lelkünkben egy csont
tá-bőrré aszott szegény barát, aki 
tűzbe borította egész századát, aki
nek szavára pápák és császárok hall
gattak, akinek szine elótt leroskadt 
Aquitániai Vilmos, a gőgös Abelárd 
vezekló életet kezdett és akinek per
zselő tekintete előtt Bresciai Arnold 
megjuhászkodott. 

Szerzetesélete kérlelhetetlen ön
megtagadás és mennyei szemlélődés. 
Szerzetesfiainak jóságos édesatyja, a 
vergődő lelkek legszeretőbb vezetője. 

Szüz Máriának pedig "mézajkú;' 
hárfása. Mikor a dicsőséges Isten
a;!lyáról beszél, szava csupa zene és 
tuz ... 
Ezekről tárgyal ez a könyvecske 

Vargha Damján mintaszerü forditá
sában. 

AZ EGRI f:RSEKI JOGAKADt
MIA f:VKONYVE AZ 1941-42. 
AKADf:MIAI f:VROL. Fennálásának 
201. évében. LXII. évfolyam. Nyo
matta az Egyházmegyei SzeÍlt János 
Nyomda, Eger. 1942. 82 lap. - Az 
Egri :E:rseki Jogakadémia szellemi 
szintjének tükre ez az évkönyv. A 
be\·ezetöben dr. l\·anich Emil foglal
kozik az 1940:XXVIII. t.-c. sérelmes 
rendelkezésével. amely a jogakadé
miúkon csak két évfelvarn müködé
,.:-t engedi meg. s csak az első és a 
músodik alap vizsgát fogadja el tő
lük. t:·s követeli a főiskola 1741:XLIV. 
t.-e. biztositotta jogokat. Dr. Tóth 
József a Világnézet és Jogalkalmazás 
eimen értekezik rendkivüli alapos
súggal a eimben adott két mozzanat 
e~~·tnúshoz \"alú vonatkozásáróL A 
tiibbi oldalról a jogakadémia belső 
es külsö élete pereg Je az oln1só sze
me eliitt. A kivúlóan megszerke"tett 
évkön~·\· hazúnk kultúrájának ma
radandó doktunent un1a Í's a 1uagvar 
t udományossúg és hag~·omán~·os jogi 
müve!tség ig<'•rete. 

P. dr. Dám ln('!', O. 1'.:\1. 
Ternel l\1, Amata nö\·i·r: GYÖNGY 

A KAGl'I.O ÖLf:N. Szalezi Müvel< 
kiadása. 160 o. 

Nemzetünk liliomoslelkű áldozatá
nak, Arpádházi Boldog Margitnak 

(lloPJ•AI 6tjaa kerjek • --.) 

születése 700 évfordulójára készült 
ez a könyv. Elsősorban a kolostorok 
lakóinak szánt igazi lelkiolvasmány. 

Hazánk Gyöngye gyöngytestvérel 
között mutatkozik be. Szent Domon
kos rendje 700 éves kagylójának 
szentgyöngyeí között. Sziénai Szent 
Katalin, Limai Szent Róza, Ferreri 
Szent Vince, Boldog Suso Henrik, 
Szászországi Boldog Jordán és a töb
bi nagyok közölt ragyog meg áldo
zattá vált élete. 

Aki rá tud feledkezni e könyv szel
lemére, annak megérinti lelkét az a 
magasabb valóság, melyben lángra
kapott és elégett Szent Domonkos 
fiainak szent élete ... 

SzivósDonát: MAGYAR VAGYOK. 
326 lap. Korda r. t. kiadása. 

Szivós Donát könyve komoly nem
zeti problémákat tárgyal az ifjúság 
életébe beágyazva, éppen ezért szíve
sen látott újság. Méltóan sorakozik 
eddigi könyvei mellé. A magyar if
júságnak egyéni életfeladatain túl 
kell emelkednie a magyar problé
mákkal való szembenézésre. Ezeken 
a sorskérdéseken igazit el. Könyvé
nek három részében történeti értéke
inket a jelen kérdéseit, és a megva
lósitás eszközeit tárgyalja. Katolikus 
szemmel nézi elfogulatlanul a feleke
zeti problémái, a fajmagyarság kér
dését, a középosztály magyarságát, a 
parasztság életét, a földreformot, a 
zsidókérdést és a jövő eszméjét: az 
osztálynélküli társ:ldalmat. 

Örömmel köszöntjük e nagyonvárt 
kézikönyv elkészülését, amely a két
oldalról támadott magyar sorskérdé
sek örvényei fölött biztos kézzel ve
zet el. A fiatalsúg vezetöinek és az 
ifjúsagnak nélkülözhetetlen útmuta
tóju. 

Blaskó :\lária: KASZAP ISTVAN 
('TJAN. 64 o. A szerzö kiadása. Ara 
~--P. 

Eg~·szerü. kiinn.ved nydven írja le 
az ismert irónii Kaszap Ist\·ún életé
nek egyes mozzanatait, miközben 
erötlens<'·günket szem előtt tartva 
megmutatja, hogy mi módon lehe
tünk a szent<,letü ifjú kiivetöi\·é. 

A könyv kis gyermekmellékletet is 
turtalmaz: .. A mi l'istukank" eim
mel. melyben kilPnc elmélkedéssel 
i~yekszik Pistuku követésére buzdi
tani u kil'sinyeket. 

A könyv jövedelmének nagy részét 
papneveltl'ti•sre szánja a nagylelkű 
1rúnö. -Sz-

-----------------------------
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MAGYAR IMA-TABOR 
A KERESZT2NY EGYS2G2RT. 

A keresztény egység gyümölcseit már 
a bölcs XIII. Leo pápa tárta a világ 
elé: az egységes egyház teli kézzel oszt
hatná a Lc>ll;i kincseket: népek és nemze
tek közelebb jutnának egymáshoz, békesség 
töltené el a népeket, a pogányok közöte 
pedig nag1•0bb arányokban és eredmény
nyel mdu1hatna a hitterjesztés. 

Ez az egység édes HllZánk számára is 
a legnagyobb áldást jelentené. Altala a 
társadalmi élet sok problémája szinte ma
gától oldódnék meg. 

Az egység kegyelmének megnyeréseért 
imaLáborba szólítunk minden keresztényt. 
Protestáns ajkról hangzott el a szép mon
dás: csak térdrehulló egyház nyeri el az 
egység kegyelmét. 

Az imádság a kegyelem országában a 
legerősebb tényező: erősebb tudásnál, gaz
dagságnál, ékesszólásnál. Az egységügyet ts 
hathatósabban mozdítja elő tudományos 
fejtegetéseknél, vitáknál, egységgyülések
nél. Ajánljuk tehát fel ennek a szent cél
nak az érdekében jócselekedeteinket, szen
vedésünket és szüntelen imádkozzunk an
nak sikereért. 
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Imák az egységért. A z ú r J éz11 s f ö-
7Jopi imájából: "Szent Atyám, tartsd 
meg öket a Te nevedbc>n, akiket neki'm 
adtál. hogy cugyé legyenek, mint mi egyek 
t•arl!lllnk". (János li, 11.) 

lsten. ki a kiiléinbii:ü népeket neved meg
l'allcisábrm egyesítetted. add. l1ogu akik 1Íj
jás:iilcttek ct keresztség .forrásában, lclkiik 
hitében és tetteik jámborságában is egyek 
legyenek. Ami Ur11nk, Jézus Krisztus által. 
(A kat. eg11ház könyörgése husvét :1táni 
c;;iitörtökön). 

Könyörögjiink. Isten. ki az eltévedteket 
útba igazítod. a s::étszórtakat összeguüjtöd 
s az összegyiijtötteket megőrzöd, áraszd 
kériink kegyesen egységed kegyelmét a ke. 
resztény népre, hogy a megoszlást elvetre 
s az Egyház igazi pásztoraval egyesü/re, 
méltóképen szalgálhasson Neked. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Amen. (3 évi 
búcsú). 

Horm az összes térelygüket a:: eguhá:: 
egységéb/' ~·isszallirni és a hitetll'nl'ket az 
evangélium rilágosscígára eczetni méltó:
tassál. kériink téged, l1al1gass meg minket. 
(300 na)Ji búcsú). 

Uram .Jézus Krisztus, legkegyelmesebb 
1\fcrwf:lt<i.ill a rilágnak, legszentebb S::í
t,ccl re kériink, vezesd a tévelygő báránya-

~~!3*~~0;~~-~-~·~;_c?~~~~~~~~~3~~2~~;?.;(;~~.~~ 
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kat mind Hozzád, lelkük pásztorához és 
őréhez, aki mindörökké élsz és uralkodol! 
Amen. (500 napi búcsú). 

Imanyolcad (;an. 18-25-ig). Ant. 
"Hogy mindnyá;an eggyé legyenek, mint 
Te, Atyám bennem és én tebenned, úgy 
ők is bennünk eggyé legyenek és így el
higy;e a világ, hogy Te küldöttél engem". 
(János 17, 21). 

V. Mondom neked, te Péter vagy 
R. Es e kósziklán építem Egyházamat. 
Könyörgés: Uram Jézus Krisztus, aki azt 

mondottad apostolaidnak: a békét hagyom 
nektek, az én békémet adom nektek: ne 
tekints bűneinkre, hanem egyházad hitére 
és tartsd meg azt akaratod szerint békes
ségbe-n és egyességben, aki mint Isten élsz 
és uralkodol mindörökké. Amen. (Tel;es 
búcsú a nyolcad első v. utolsó nap;án s 
200 napi búcsú a nyolcad minden nap;án. 
Feltétel az ima mindennapi elmondása, 
gyónás-áldo::-ás és ima a S=cntatya szándé
kára). 

Kris::tus kenyér s bor színében 
úr s király a föld felett, 
Forrassz cggyé békességben 
Minden népet s nemzetet! 

(Az e11charisztikus kongresszus énekéból.l 

~~~~®~~~+~P~~~~~l3~~P~QP~P~@~G9~~9~~p~ 
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Szüluléges tudnivalók az lmatáborról: 
1. Tagja lehet minden keresztény hivő, aki 
az egységért imádkozik: aki szentmisét, ke
resztutat, szentáldo:ást, jócselekedetet v. 
szenvedést ajánl fel az eguségért. Papok 
ajánljanak fel szentmisét (e:t jelezzék a 
központba). 

2. A belépök net•e közlendö a központtal 
(Budapest, II., Margit-kTt. 23). A törzs
könyvbe való bejegyzéssei válunk a Ma
g'Jjar Ima-tábor (Mit) tagjaivá. 

3. A felvételi lapot mindenki ingyen 
kapja. A tehetösek a kiadások fedezéséTe 
küldjék ajándékaikat postautalványon vagy 
41870. sz. csekklapon a központba. 

4. A közeledesen dolgozik ,.Az egység 
utja" c. 32 oldalas havi folyóirat (Bp., ll , 
Margit-krt. 23.). tlli elófizetés 6.- P. Aki 
az imatábor céljaira évenkint legalább 6.
P-őt küld, megkapja a folyóiratot . 

•.............. .. .. .... ....... felvétetett a 

Marmar lmatábor tagjai közé Budapest 

1943. . .........•........................• 

- _4.: esztergomi főegyházmegye 716-1943. 
sz. engedélyével. -

~Pi~-,t~ia.~·yomda, Vir.- Míi,·ez•·tŐ~ ~o:;;:.;,;;;;Kj;~,Jf. 

~~f.(~~Q~~Qi)~~~~~~f.(~~G~~~;)~S~~E;~~r.~~E;~~~:)~~ 
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MAGYA 
oF E R E N C. ES 

XXIII. évf. 5. oz. 1943. május 15. 
MeaJeleaik miodeo bó 15·éo. 

r elel6o kiadó ~. ozerkeozt6 : 
P. dr. Dám luce, O. F. M. 

Római emlékezés a Szentatváról 
P. Schrotty Pál, O. F. M. tartományfőnök. 

e"" 
tietem minden pillanatában előttem van !'arokszobájában, ahol fejedelmek és a vilác 

a halhatatlan Róma, lelket lenyügözö, soha nem nagyjai keresik fel a Szentatya államtitkárát, 
feledhető, soha el nem muló hatásával. Nem a <1ki előtt a legsímább diplomatának nyelve is 
történelem városa, az ő némán beszédes kövei- elakadt, amikor eddig ismeretlen erők hullám
vel, amely fölött a halál diadalmaskodott és nem zottak végig fegyelmezett énjükön és ideges 
is a szemünk láttára kibontakozó, fiatalos üde- rezgésbe hozták még a hideg kezük kisujját is. 
séggel az ifjúság "Giovinezza"-himnuszát har- Síma volt a homloka, mintha az élet zord
sogó Róma, amely ma van, holnap talán már ságát, amely mély redöket szánt, nem ismerte 
elenyészik, -hanem az igazi örök Város, a Vá- volna; alakja nyílegyenes, minden porcikája fe
ros, amelynek történelme ugyan szintén az gyelmezett; mozdulataiban csupa harmónia; sza
időkben kezdödött, de az idő és tér fölött áll; vaiban a nyelvi tökéletesség gyönyörködtető 
a győzedelmes Kereszt kimagasló helye, a né-·"' csengése, mintha egyenesen Dante Paradiso-já-
pek tanításának köz- ból válogatta volna ősz-
pontja, a világ minden sze; szeme, mint a Nap, 
földrészének és minden amely rávilágított az 
népének örök szellemi előtte ülöre és besugá-
otthona. rozta saját átszellemült 

A Ca thedra Petri... arcát is egyszerre. Be-
ahová a világ minden szédében finom és szelíd 
részéből járultak és já- határozottság, amely fel-
ruinak tiszteletüket és fokozta az ecész lényén 
hódolatukat leróni az mindíg elömlő összesze-
emberek. deUséget a tökéletessé

"Péter sziklája", "Te 
Péter vagy, szikla", 
amely szikla körül hány
szor örvénylett az ár és 
ma is tombol a bősz vi· 
har, - de állni fog 
rendületlenül az idők 
végéig. S ebben az Orök. 
halhatatlan Rómában, a 
Szentatya, a Servus ser
vorum Dei, az Isten 
szolgáinak szolgája! 

Sokszor láttam öt. 
Láttam még mielőtt 

Szent Péter trónjára lé
pett volna. Nem egyszer 
ültem vele szemben ott, 
az V. Szixtusz Pápa ál
tal emelt vatikáni palo
tának elsőemeleti híres 

gíg. 
f.:s az a tapintat, jó

ság és megértési készséc 
aranyszálaival átszőtt 
tapintat, ahogyan a 
nagy és súlyos kérdése
ket kezelte ... , és a nem 
világrengető jelentése
ket meghallgatta ... , azt 
világjáró utamban csak 
Nála tapasztaltam. 

Nem felejtem el azt 
a pillanatot, amikor a 
litván nép bölcs állam
elnökévell935-ben foly
tatott eszmecseréről ne
ki referáltam, amely be
szélgetés közben ez az 
éleslátású államférfi 
szinte látnoki biztonság-
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gal a ma pontosan bekövetkezett szörnyü világ
helyzetet előre megrajzolta . . . Jobb kezét ki
egyenesítve pihentette az ébenfa-asztalon, sze
me . . . mintha mcssze elnézett volna a Szent 
Péter-templom kupolájának keresztje fölött. 

~s máskor, mikor damaszkuszi vértanú
testvéreink ereklyéit vittem neki ... Vagy egyik 
kínai missziónk árváinak pici gyermekmunkáit 
ajánlottam fel ... ~s amikor emlékeztettem első 
müncheni találkozásunkra, akkor, amikor a ba
jor fővárosban nuncius volt ... 

Nem felejtettem el ezeket a pillanatokat! 
Nem, mert ezekben a pillanatokban élt Eugenio 
Pacelli, XI. Pius Pápának bölcs államtitkára, ez 
a csodálatos lelkű férfi! 

• 
~s volt egy nap, virágos tavaszi nap, még a 

virágos Rómánál is virágbaborultabb, amikor az 
ugyancsak V. Szixtusz Pápa által emelt Late
ráni-palota egyik barokk mélyedésében állva, 
magamba szívtam a római tavaszi Nap melegé
nek áldását. Lelkem tulon-túl tele volt a vára
kozás titokzatos érzésével. Előttem a világnak 
egyik leggyönyörűbb tere, amelynek óriási felü
letén nyolc kultúrkör fonódik egymásba. Elme
rültem a multba: Egiptom, pogány-Róma, By
zánc, Középkor, Gótika, Barokk, Settecento, Je
len .•• 

~s ime, egy pillanat, amilyen kevés van az 
ember életében! Egész Róma fölujjongot: Habe
mus Papam, Habemus Papam! Ezer harang hir
deti, millió szív felveszi, millió kebel elsóhajtja: 
Habemus Papam! Nincs szó annak hű jellemzé
sére! Ezt meg kell élni! 

~s megindul Eugenio Pacelli, XI. Pius pá
pának volt államtitkára, a megválasztott Pápa, 
XII. Pius néven az Oltár felé, a nagy küldetés, 
a vállalt teher és óriási feladat súlyával "re
megő léptekkel, de lstenben bízva", mint maga 
írja első enciklikájában. 

Milyen jellemző ez a pár szó! 
Remegő léptekkel ... micsoda alázat! 
Istenben bízva ... micsoda erő! 

~s szeme, a mélyről rag~·ogó fekete g~·é
mántszem, még távolabbra néz. Síma homlokára 
barázdákat szánt a pillanat és a tiara. Arcára re
dők ülnek. Eg~·enes járása mintha meggyör
nyedt volna ott a Sixtina-kápolnában, Michel
angelo "Utolsó Itélete" előtt; szemének fénye 
mélyebben ég a lelkéből. Atszellemült arca 
mintha világítana. Szan, beszédje a mélységből 
kiált az Úr felé az alázat nagy erejében. Ö, ez 
a hármas pápai korona, ez a tiara milyen súl~·os. 
Ahány drágakő rajta, annyi kereszt! 

Micsoda pompás külsöségei voltak a koro
názásnak! De mily súlyos terhet, Krisztus ke
resztjét vették magukra a tiarával és a pompás 
öltönyökkel a nemes vállak. ~s hogy imádko
zott, hogy könyörgött és hogyan esdette le az 
áldást, amikor kezét áldólag terjesztette az 
egész világra ... 
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Szinte látni lehetett, hogy az elvállalt 
nagy felelösséget milyen áhítattal és összesze
dettséggel vette magára. 

Megírja elsö apostoli körlevelét. Szívét ak
kor már aggodalom járja át, mert igazságosság 
helyett: "Maga elött látja a világnézeti harcok 
sötétségét", "sötétség támadt, mint amikor 
Krisztust megfeszített(k". 

Látja az új bálványokat, a bajok gyökereit, 
a földindulást, amely nyomukban jár, mert el
feledik a természeti jogot és az isteni kin~·ilat
koztatás megingathatatlan szikláját elvetik ... 

De a gyötrelmes, fájdalmas képek szemlé
lele közben bensö vigasztalást, égi örömet is 
érez, mert a szikla megdönthetetlen és vannak 
lelkes és készséges csapatai a híveknek, akik 
"szilárdan állnak az Udvözítö trónja körül". 

Imái, 
áldozatai és engesztelései, 
beszédei és tanításai, 
fáradhatatlanság& 

napról-napra fokozódtak. 
Alázata, szereletc nőtt, amiúta Pápa lett. 
Bizalma nem csökkent. 
Ereje a győzedelmes Krisztusban, aki gyiíz

tes volt a multban. Ö lesz a győztes a jiivíí
ben is. 

l:s imádkozik ezzel a bizalommal és t.•rővel: 
Adveniat regnum tuum! Jöjjön el a Te országod! 
Az igazság és az élet országa, az igazság, a sze
retet és a béke országa! 

Emlékszünk-l' mi•g? Igy szólt hozzank ... 



Itt és Ott 
Pillanatfelvételek a Szentatyáról 

Dr. Vöö Mihályné. 

Budapesti fogadtatására válaszol. 

Először akkor láttam Öt - és látták velem 
pg:o,·ütt száz- meg százezeren magyarok, - ami
kor az Eucharisztia tündöklő fényében ragyogott 
Budapest és a Vinculum Charitatis, a szeretet 
köteléke egyesítette Napkeletet és Napnyugatot. 

Akkor küldötte el Öszentsége XI. Pius pápa 
munkatársát, Pacelli Jenő bíborost, pápai állam
titkárt maga helyett hozzánk. 

Azok, akik már ismerték, a kor egyik leg
nagyobb, legkiválóbb egyéniségét csodálták meg 
benne. Hallottuk róla, hogy nála talán senki sem 
tekintette átfogóbban az Egyház ügyeit s az 
Egyházat érintő kérdéseket; csodálták benne a 
tudóst, a diplomatát, a szónokot, a főpapot és 
dícsérték különös, lebilincselö egyéniségét. 

Érthető izgalommal vártuk tehát 1938. má
jusának utolsó hetében az ünnepi órát, amikor 
hozzánk árkPzik, magyar földre lép a Szentatya 
legátusa. 9:n esztendővel azután. hogy az első 
pápai ll•gátus, Asztrik apát magyar földre lé
pett és hozta a Szentkoronát II. Szilveszter pá
pától ... 

Ujjongó örömmel láttuk a megérkezéskor, 
egy elsuhanó pillanatra a tiszteletreméltó alakot 
és a nemes, finom, aszkéta-arcot. S már ekkolf, e 
pillanatban éreztük. mit jelentenek e szavak: 
L'gyéni tekintély, a tiszteletrPméltó hivatalos te
kinti•ly mellett. Majd meglepődve hallgattuk az 
iidvözlő e.~ten, az ünnepi csarnokban elhang::ó 
szavait, amelyekkPI megnyitotta a Krisztusban 
való sZl'nt testvériség rag~·ogó és magasztos ün
r.pp(•t. megl'mlékezv(•n a kapcsolatokról, :u.1e
l \"l'k a Szentszékhl'Z füzik Szent István Koro
r;újút és ni•pét. Tiszta. szép hangja megfogott 
minclen sztvL·t. s a bl'szécl li·n~·egét a hang hulb
main át m(•u azok is meyérezték: akik semm:t 
'' ·m (•rt t• t t d~ bl'löll'. Ft>IP~Ihetl'llPn marad az ú t
:-zl'lkmült a~T. a ml-1~· nwgg~·iizödés, a kisi·rö 
nwzdulntuk iis;;zhangja elüttünk t•s mindenki azt 
;;uttogta mt•gilktüdn·. magúban. amit egv sóz
l·\"!·;; alföldi mag~·ar megható Pg~·szl'rüséggl'l t d
mácsolt Pliitte: ":Í! elott, uk i u:: Úr nevében jő ... 
. ·ildju nu•g u s::entséyi Jt;::us nlinden lépését''. 

Megújul eliittünk a megnyitó iilés feledirc
lellen képe is, a Hősök terén, az ünnepi délutá-

non, amikor a bíborosok fényes sora után haladt 
áldást osztva, térdenálló tömegnek. Ekkor hang~ 
zott el ihletett beszéde az Eucharisztia tisztele
tére: "Fakadjon ebből az oltárból a kegyelem 
hősége!" S felidézte a táborhegyi órák magasz
tosságát, megadta az eucharisztikus programmot, 
magasztalván a győztes Krisztust, akinek zen
geni fogják a hűség és szeretet énekét: O Salu
taris Hostia!" - "Adveniat regnum tuum!" Jöj
jön el a Te országod!" Kristálytiszta szavainak 
csodálatos erejével szinte elénk állította Krisz
tust, amint "presideál" a Kongressus megnyitá
sán: "minden szív királya és központja" és lán
goló imát küldött szívünk mélyéből a S.rentség 
színébe rejtett Megváltó felé. 

S a lelkesedésben és áhítatban szinte ki
gyúlva: szeme szinte túl-látott az előtte levö 
tömegen ... kitágultak a látóhatárok Napkelet 
és Napnyugat felé ... 

Vagy idézzük 1938. május 29-ének arany
fényes reggelét, a tündöklő !elvonulást a "Chri
stus vincit" hangjai mellett, s amikor könnyes 
áhítattal imádkoztunk a bíboros legátus miséjén, 
amelynek szentleckéje szerint "az úr uralkodik 
minden népek felett, az Úr ül az ő szent trónu
sa felett" -eltűnt előlünk a térs az idő, s együtt 
hódoltunk az átszellemült főpappal a Nagy Ki
rály előtt. 

Avagy idézzük föl a befejező ünnepség 
megrendítően fönséges képét, amikor vihar tá
madt, - harangzúgás és égzengés között hang
zott föl a Te Deum és a Tantum Ergo s áldást 
osztott a pápai legátus ... Vihar - égzengés -
és diadalének: Christus vincit ... 

Vagy azt, amikor végezetül a rádióban hall
gattuk a befejező beszédet, az angyali tiszta han
gon, a hála, a könyörgés, a bizakodás szavait: 
"Malfadj velünk, Uram!" 

lgy hallottuk és így láttuk Öt akkor mi. 
névtelen magyarok, Szent István népe, és így 
maradt meg emlékezetünkben a Bíboros Legá
tus, amint messzeségekbe látó szemmel néz áhí
tatos összeszedettséggel imádkozik és ég felé 

lltolsót Int a szép Budapestnek. 
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emeli kezét, hogy lehívja a Szentlélek pünkösdi 
erejét ... 

Az égi fény beragyogta ünnepnapok után 
visszatértünk a hétköznapok kemény valóságába. 

De még egyszer, közvetlen közelből láttam 
-immár a Szentatyát. Zarándoklat indult 1939. 
nyarán az Örök Városba. S az álomsz&ű, feled
hetlen, boldog napok egyikén hálás szívvel ~ó
doltak a magyar zarándokok a Szentatya elott. 
A nagy élmény megdobogtatta a szíveket. Gyer
meki örömmel igyekeztünk kora reggel a Vati
kán, a világ "legmagasabb csúcsa" felé. Minde
nütt nyüzsgés, zsongás, tolongás . . . Álmélkodó 
zarándokok, fehérfátylas gyermekek, leányok, 
egyszerű falusi emb&ek, főpapok ... Végnélküli 
folyosókon, lépcsőkön, tündöklő termeken át 
hullámzó tömegek ... ki tudná megmondani, ho
gyan jutottunk oda, de egyszerre egy pompás 
teremben voltunk, ahol sűrű sorokban két oldalt 
helyeztek el minket a terem hosszában. Elfogód
va, nyugtalanul, türelmetlenül várakoztunk. 
Egyszerre izgatott rendezgetés, csitítás, suttogás 
- s íme: megjelent a Szentatya. 

Miként Szent László vállal magasb vala 
mindeneknél: úgy láttuk most nemes, finom 
alakját magunk előtt. Megható ünnepi p&cek: 
énekek, üdvözlések, ajándékok átadása . . . ki 
emlékeznék mindenre, hisz' oly gyorsan pergett 

le minden! Csak arra emlékszem, hogy a Szent
atya beszélni kezdett s újra fölcsendült a tiszta
nemesércű szép hang: a visszaemlékezés ama 
fönséges napokra a Vinculum charitatis - a 
szeretet kötelékében és fölhangzott melegen
kedvesen néhány magyar mondat ... 

Ki írhatná le a lelkesedést, a hálás szívek 
örömújjongását, s az emlékezés könnyeit? S a 
Szentatya távozásakor szinte áttörték a lelkes 
zarándokok a kordont, odasereglett mindenki, 
hogy közelről láthassa - (a rend szinte felbom
lott, kárbaveszett a testörök s a rendezők igye
kezete), -hiszen amióta nálunk járt, magunké
nak éreztük, Atyjának érezte minden magyar 
szív! 

S a Szentatya? 
Csupa nemes méltóság és szent, igazi alázat, 

mint akkor. De a~rcvonásai mélyebbek, fáradtab
bak a vállán nyugvó nagy felelősség súlya miatt, 
szeme még messzebbre néz, tekintete még átfo
góbb ... Krisztus helytartója ... ! Mennyi min
den történt azóta! Eget-földetrázó vihar. Künn 
telnek a sírok, egyre telnek. Fájdalmak, köny
nyek és vérözön jelzik a gyűlölet és széthúzás 
útját e világban. De nekünk most is fülünkbe 
cseng a Szentatya mondása, amely magyar föl
dön hangzott el: "Mennél sötétebb a földi éjt
szaka, annál ragyogóbb az Örök tletben hor
gonyzó hitnek éjtszakája". 

Bete~rs~cönkben orvossácook 
Szent t'erene mlsszlója a tirsadalomban 

Tapasztalt igazság, hogy míg az embernek jól mepy 
a sora, nem nyitja meg ajkát panaszra, addig megelé
gedett. Mihelyt azonban beköszönt a nélkülözés, már 
zúgolódni, méltatlankodni kezd. A szegénység nem bűn, 
szakták mondogatni, csak kellemetlen valami s ettől 
szeretnének megszabadulni. Szent Ferenc rilági rendje 
ezt a sebet is igyekszik beheggeszteni. Az ö szellemében 
a szegény tűr és örömmel köt·eti Jézust a nélkülözés
ben, mint a nagy Kirlily körete tette; a gazdag is meg
tanulja az ö iskolájában, hogy miként használja va
gyonát, hogyan lehet amellett is szegény. Erről előbb 
volt szó. 

Nagyban feldúlja az egyéli s a környezet megszo
kott, békés légkörét a betegség. Akár a testet kinoz.<a 
a fájdalom, akár a lelket dúlta fel a világ. Sokszor a 
beteg terhe hozzátartozóinak, de önmagának is. Kiáll
hatatlanná t•álik öréinek, a türelem felmondja a szol
gálatot, nem akarják ápolni. Hátha még a betegs(•g 
ragályos, t·agy undorító, akkor ralósággal menekiilnek 
előle. Gondoljunk csak Kris:tus Urunk ülejében dívott 
s Szent Ferenc korában is clliló s:erencsétlen bélpoklo
sokra. A társadalom kirekesztette köreiböl, mindenki 
utálattal fordult el tiiliik. Az isteni On·os ép e:ekre 
terjesztette ki végtelen s:ere!etét s t·l'tte oltalmába öket. 
Az irgalmasság cselekedeteit tette az utolsó ítélet tár
gyává, ettül függ a: ijrökkét'alúság, akár boldog, akár 
boldogtalan legyen az: "beteg roltam, meglátogattatok, 
jöjjetek Atyám áldottai", t•agy: "beteg voltam, nem lá
togattatok meg, tát·oz::atok átkozottak", mert "bármit 
cselekedtetek e legkisebbek közill egynek is, nekem cse
lekedtétek.". 

Krisztus nyomán Szent Ferenc megindul. a kitas:í
tott, elutasított poklosokat ápolja, bü:hödt sebeiket kö-
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tözi. Drága örökségként ezt hagyja végrendeletében kö
vetöinek. A ferences szellem kiterjed az elhag11ato<t 
betegekre. Nemcsak türelemre, lemondásra tanítja nH'IJ 
n szegényt, de tettekre is, mely a gyakorlati ~zeretetet 
sürgeti. A szegény hasznosíthatja magát. Ha nincs, mit 
adjon zsebéből, annál többet adhat a szívéböl, meleget. 
szeretetet. lgy a betegeket ápolni, látogatni, legsz'!bb 
feladatnak tűzi ki céiHI. E szellemben a harmadikrend 
nagys:erű tetteket tud felmutatni. Szent Erzs,;bet, Ma
pyarország büszkesége, vártermeit rendezt be kórház· 
nak, hol sajátkezűleg ápolja a bélpoklosokat. Szent 
Lajos francia király, páli Szent Vince s a többiek mind 
e ferences csapáson irtdulnak el s lesznek az irgalmas 
s::eretet csodálatos munkásai, hősei. S::ent Ferenc nyo
mán és s:cllemében kelnek életre és útra a betegápoZrí 
nővérek, kik áldozatos működesükkel, mint mozgó ör
anyunlok ott teremnek, lwl sebet heggeszteni, fájdalmat 
c•nyhíteni, kínt-g!,Ötrl'lmct megs;iintetni kell. Assziszi 
Szent Fererre lecinyai és a s:entferencrendi nÖI'érek a 
kórházakban, lwgu hány embernek gyógyították m.'iJ 
nemcsak a testét. de talpra állitottlik a lelkét: ennek 
csak a jú ]Hem a megmondlratüja. Sok helyen a har
madikrend olesó lejáratú segélykölcsönt act egymásnak 
bC'tegség esetébC'11, siit életbiztosítást s temetkezési egy. 
lC'tet eszkö:ölnek. A beteg testr·ért szargalmasan látv
untják Szent f'erenc r·ilági reneljének fiai, hogy vigas:
rnlják, ápolják, a TICif/Y litra eliikés:itsék, a temetölJe 
kikísérik, az enges::telö s:entmisében s::entáldozásokclt 
ujánlanak fel érte s 111'11rcsak a havi összejövetelkor, 
de kiilön is ímadko:nak u hnlott tagokért.lgy bizonnya( 
s~ent Fc•rt'll<' s:dlemc murclig beteg lelkek-tC'stek orvo
s<irwk s e::el u tcirsnclalrrti elégedetlt:nségnek lecsil!a-
jJÍtójci rá ni lik. • 

P. Réthy Apollinárlu, OFM. 



XII. Piusz 
, 

papa· 

a társadalmi rend és béke feltételei 
Annak, aki az értelem és a hit világánál mérlegeli 

a társas élet alapjait és céljait és azokat tisztaságuk
ban és erkölcsi emelkedettségükben, minden téren üd
vös gyümölcseikben szemléli, bírnia keJJ a rend és a 
megbékélés hatalmas elveinek azzal a meggyözödésé
vel, hogy a nagy eszményekre irányított energiák, mit 
tudnak ajándékozni, vagy mondjuk helyesebben, vissza-· 
állitani a bensőleg sarkaiból kiesett világnak, ha le
döntik azokat az eszmei és törvényi korlátokat, ame
lyeket előítéletek, tévedések, közönyösség és a gondo
lat, érzés és cselekvés elvllágiasitásának hosszú folya
mata teremtett, mit szerezhet és kaphat meg a földi 
áJJam lsten országának világosságából iis erejéből. 

Ma jobban, mint valaha, üt a jóvátevés órája; an-· 
nak az Ideje, hogy fc Ir á z z uk a v i J á g l e J k lis
m e r e t é t a s ú J y os zs i b b a d ts á g b 6 l, am e l y b e 
a szélesen elterjedt téveszmék mérgci 
süllyesztették. Annálls Inkább, mert az 
anyagi és erkölcsi összeomlásnak ebben 
az órájában minden tisztán emberi el
rendezés törékenységének és állhatat
lanságának a tudata lassankint kláb
ránditja azokat ls, akik a látszólag bol
dog napokban nem érezték magukban é~ 
a társadalomban az örökkévalósággal 
való kapcsolat hiányát. 

Igaz, hogy az út a z é H s z a k á b 6 l a v i l á g o s 
h a j n a l b o z b ossz ú J es z; de elhatározóak mindig 
az első lépések az úton, amely az első öt mérföldkövön 
bevésve hordozza a következő ala"elveket: 

l. Az emberi szeméb•iség méltósága és jogai 

Aki azt akarja, hogy a béke csiJJaga feltűnjék t's 
megáJJjon a társadalom fölött. annak a maga részéröl 
újból vissza keJJ adnia az emberi személyiségnek azt a 
méUóságot, amelyet neki lsten kezdettől fogva adott; 
eJJenezni fogja az embereknek olyan túlságos csopor
tositását, amely mintegy lélek nélküli tömegekké teszi, 
eJJeneznl fogja gazdagság(, társadalmi, politikai, szel
lemi és erkölcsi áJJhatatlanságukat, szilárd elvekben és 
erős meggyőződésükben való hiányokat, az ösztönös és 
érzéki izgalmak túltengését és gyönyörhajhászásukat. 

Minden megengedett eszközzel és az élet minden 
területén minden társadalmi formában, amelyben a7. 
lehetséges és blztositott, elősegíti a teljes egyéni fele
lösséget mind a földi, mind az örökkévaló rendben. 

Fenntartja az egyén következő alapvető jogainak 
Ilszteletét és gyakorlati megvalósitását: az a jog, hogy 
megtartsa és fejlessze a testi, szenemi és erkölcsi életet 
és különösen a jogot a vaJJási kialakitásra és nevelésre, 
a magán és nyilvános istentisztelethl'z való jog, bele
értve a vaJJási szeretetgyakorlást is. a házasság és 
annak célja betöltést're való elvi jog, a házastársi és 
családi együttélésre való jog, a munkára való jog, mint 
elengedhetetlen eszköz a családi élet fenntartására, az 
állapot szabad megválasztására való jog, tehát a papi és 
szerzetesi állapotra is, jog az an~·agi ja vak használa
tára, kötelességeink és a társadalmi korlátoknak a tu
datában. 

2. A társadalmi egység és küliinösen 
a család védelme 

Aki azt akarja, hog~· a bt•ke l'Sillaga ft'lragyogjon 
t's ott maradJon a társadalom föliitt. l'h"t'ti az anyag
rlvüség minden egyes formáját. amely nem lát r_ná~t 
a népben, l'sak az egyt'nek n~·áját, ml'lyt'ket eg~·mastol 
rlszakitva és benső összefügg(•s nélkül úgy tt'kintl'nt'k, 
mint az uralom és bíráskodás területét. 

lgyl'kszik a társadalmat benső egység g~·anánt fl'l· 
fogni, amely a Gondviselrs uralma alatt nőtt fl'l és 

<'rett meg, olyan egység gyanánt, amely a számára ren
delt területen és különleges adottságai szerlnt arra tö
rekszik, hogy a kölönböző rétegek és hivatások közre
müködésével megvalósítsa a koltúra és a vallás örök 
í•s mindíg új cé ljalt. 

Védelmezi a házasság felbonthatatlanságát, a csa
ládnak, a nép pótolhatatlan magvának helyet, világos
ságot, élettért nyujt küldetésének elérésére, hogy örök
letessé tegye az új életet, gyermekeit olyan szellemben 
nevelje, amely megfelel az igazi vallásos meggyőződés
nek, megőrzi, erősiti vagy visszaállítja erői szP.rlnt saját 
erkölcsi, szellemi, gazdasági és jogi egységét, gondos
kodik arról, hogy a család anyagi és szellemi előnyeit 
a cselédek is élvezzék, gondol arra, hogy minden csa
ládnak tűzhelyet juttasson, amelynél az anyagilag és 
erkölcsileg egységes család saját erejében és értékében 
tud megmutatkozni; gondoskodik arról, hogy a munka
helyek és a lakóhelyek ne legyenek olyan távol, hogy 
a család fejét, a gyermekek nevelőjét szinte idegenné 
tegyék saját lakásában; gondoskodik mindenekfölőtt 
arról, hogy a nyilvános iskolák és a család között újból 
megteremjen a bizalomnak és a kölcsönös segítésnek 
az a köteléke, amely egykor olyan áldásos gyümölcsti
ket hozott és amelynek helyébe bizalmatlanság lépett 
ma ott, ahol az iskola az anyagelvű szeHem hatása, 
vagy uralma alatt megmérgezi, vagy elpusztitja azt, 
amit a szülők a gyermekek leiR'i'be beoltottak. 

3. A munka méltósága és elöjogai 

1\ki azt akarja, hogy a béke csiiJaga ragyogjon és 
megmaradjon a társadalom fölött, megadja a munká
nak azt a helyet, melyet lsten kezdettől fogva rendelt 
számára. Mint a világ fölött való uralomnak, melyet .. 

Szl'nt Pt'tl'r tt'\·edhl'trtll'n székt'n. 
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lsten a saját dlcsösrgrrl' akar. nt'lkülözhetetlen psz
köze. mindl'n munka l'lidPgenithl'tetll'n méltósággal bír. 
dl' pgyúttal bt'nsösrgl's kötl'lék is a szl'mrlyiség töké
IPti'Sl'désére. Nl'mi'S méltóságaí rs t'löjogai vannak a 
munkának, amPIYI'kl't semmi módon spm alaesonyíthat
nak le a fáradozás és a teher. mi'IYI'kl't úgy kl'll elvi
splni. mínt az erl'dl'ndö bűn kövptkezményeit, lsten 
akaratában való megnyugvással és alázatossággal. 

Aki ismeri elődeink enciklikáit és saját l'lözö üze· 
nl'tl'inkl't. tudja, hogy az E g y h á z k é sz ll' v o n n i a 
g y a k o r l a t i k ö v l' t k l' z t l' t i· s c k e t. m l' l y e k a 
munka nl'ml'sségéböl folynak és azokat 
tl'kintélyének minden erl'jével tárno
g a t j a. Ezek a kövPtl'lmények a méltányos munka
bérl'n kh·üi. amcb· elcgl'ndö a munkás és családja 
szükségll'tl'irl'. magukban foglalják o l Y a n t á rsa
d a I m i r l' n d m e g t a r t á s á t é s fc j I l' s z t i• s é t. 
amel~- ll'hctövé teszi és ha esak szerény 
magántulajdont is a nép minden rétegr 
s z á m á r a. p)Ösl'gitik az előhaladást a munkásosztályok 
ob·an gyerml'kei számára. akik különll'ges tehl'tséggcl 
és jóakarattal vannak ml'gáldva. l'lömozdit.iák a társa
dalmi szellem gondozását és gyakorlati tt'vékenységd a 
szomszédságban, a községben, a népbl'n rs az ország
ban. azt a szrllempt, amely mérsékli az érdekl'k és osz
tál~·ok l'lll'ntétét rs l'lhárítja a munkásoktól az elkülö
nödésnl'k az rrzésrt rs a valóban PmbPri rs kPreszté
nyileg tPStvéri l'g~·üttérzés megnyugtató g~·akorlását 
n~·ujtja. 

A mulaszthatatlan társadalmi reformok haladása 
rs foka az egyps nemzl'tek gazdasági Iehetösrgrtöl 
függ. Csak az erőknPk az erősek és gyengt'k közölt 
való rrtelmes rs méltányos felosztásával lehet olyan 
általános megbékrléshez eljutni. hogy ne maradjanak 
a tűz rs fertözrs olyan fészkei. ml'l~·ekböl újabb ba
jok eredhetnek. 

Látható jelek \'ezetnl'k ahhoz a gondolathoz. hogy 
mindazoknak az előítéleteknek és a gyülölet érzéspinl'k 
a forrongásában, amel~- l'lkerülhetetlen. de szomorú 
része a mai háborús lelkületnek. nem halt ki a nr
pekböl a jóban és rosszban való kölcsönös függösrgük
nek a tudata. sőt ez élrnkebb és tevrkpnyebb Jptt. 
Vagy nl'm igaz az. hogy egyrp több mélypn gondolkodó 
cmbpr látja az önzrsröl rs a nemzeti elkülönödésröl 
való lemondásban az általános megváltás útját és czl'k 
krszpk arra. hogy saját nrpPiktöl komob· részt krr.il'
nPk azokból az áldozatokból. mel~·pk szükségpsek más 
nrppk társadalmi megbékél«'st> számára? Bár ez a mi 
karáesonyi iizl'nl'tünk. mel~· mindazokhoz szól, akikl't 
a jóakarat és a npmes szív lelkesít. bátorítaná és nö
\'l'lné minden nl'mzPtbl'n a szoeiális keresztes hadjárat 
csapatait! ts adja meg Jstl'n brkrs zászlójuknak a7t a 
gyözrlml't. ameb· méltó neml's vállalkozásukhoz! 

4. A jogrend visszaállítása 

.'\ki azt akarja, hogy a brkl' esillaga ragyog,ion és 
megmaradjon a társadalom fölött. eg~·üttdolgozik a jog
rl'nd alapvetöl'n való helyrpállitásán. 

A mai jogérzrket gyakran változtatta ml'g és for
gatta fel annak a pozitivizmusnak rs haszonPivüsél!'nl'k 
a hirdl'tésl' Ps I!'Yakorlata. aml'I~·pk bizon~·os csoportok. 
rét<'ll'l'k rs mozll'almak szoll!'álatába sZl'I!'Ödtl'k PS kötöd
tl'k, amelyeknPk prol!'rammjai irányítják PS szab.iák ml'a: 
a törvrnyhozás rs a jogll'~·akorlat útjait. 

Ennl'k a heJ~·zetnl'k a javulását akkor lrhl't rlrrni. 
ha újból visszatrr ol~·an jogi rcndnek a tudata. ameb· 
lsten ledöbb uralmán n~·ugszik rs mentl's mindrn rm
hl'ri tekintl'ttöl; oJ~·an rendnPk a tudata. amcl~· védő 
•'s büntető kezét kitprjpszti az embPr l'lidrgrnithetl'llrn 
jol!'aira is PS vrdl'lmezi azokat a támadások l'llen mm
den Pmbpri Prövel. 

Az Jstl'n által akart jogrl'ndböl fol~·ik az rmbrrnrk 
rlidegl'níthetetlen joga a jol!'biztonságra i·s rzzel pgyiitt 
" ,jognak trnylegPs lrgkörébt', amrb· •·i·drlmet n~·rr 
mindPn önkéntes támadás ellen. 

Az l'mbernek az emberhez való viszonya, az l'JD'én
nl'k a társadalomhoz, a hatósáa:hoz. a polgári kiitl'lrs
séghez. a társadalomnak és a hatilságnak vonatkozása 
az <'IO'<'sekhez; mindl'zt'k olyan dolgok. amrlyl'krt vilá
gos jogi alapra kell hPiyPzni Í's amelyeket a szüksh: 
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szl'rint a jogi hatóságoknak vMrlmezniiik kell. Ez föl
trtelez: A) olyan bíróságot rs birót. akik az irányító 
elveket vilál!'osan megformulázott és körülirt jol!'ból vr. 
szik; B) világos jogi szabályokat, ameln•ket nem lehet 
megzavarni az állítólagos néphangulatra való helytelen 
hivatkozással rs a hasznosság puszta okaival; C) annak 
az elvnek az elismerését, hogy az állam rs közegei és a 
tölt' fül!'gÖ intézmények kötelesl'k a szabadságnak, a tu
lajdonnak, a becsületnek. az el!'yesek elömenetelrnck rs 
üdvösségének ártó intrzkedrsek visszavonására. 

5. Az állam fogalma a keresztén:l' szellemben 

Aki azt akarja, hogy a brkc esillaga ragyogjon és 
mcgmarad.ion a társadalom fölött. l'g~·iittmüködik azon. 
hogy olyan állami felfol!'ást rs gyakorlatot hozzon lrtrr. 
amely az rszszerü fcl!'yelmen, nemes l'mbericssrgl'n rs a 
kl'resztény szellem felelössi-gtudatán alapszik. 

Segíti az államot és annak hatalmát visszavrzeti a 
tá1·sadalom szolgálatára. az emberi eg~·rnis~g ~s mükii
MsénPk tPijl's megbeesülésrre örök erljai eli-rrsc érdl'
krben. 

Igyekszik és közremüködik. hogy eloszlassa a tÍ'vc
drseket, amelyek arra törekszPnek. hog~· t'ltéritsi•k a·t 
államot és hatalmát az erkölcsi útról í·s elválasszák az 
elsősorban Prkölesi kötelrktöl. mely az eg~·t'ni rs tár
sadalmi élethez köti rs megtagadtatják, vagy ismprrt
lenné teszik neki azt a gyakorlatilag Irn~·cges fiiggösi•
get, amely a Teremtő akaratához füzi. 

Előmozdítja az igazság felismeri•srt i·s cltt'rjesztí-
sét. amely a földi területen is tanítja az .. uralkodás" <·s 
a .. szolgálat" mrlysrges. erkölcsilcg vi•gsöfnki1 i·s álta
lános törvt'n~·szerüség~t. 

SOKEZERÉVES ... 

Sokezeréves kónnvc!-' kilnvv ,.;1gvok. 
Tüzbevetett a sze~ze!~·es f.:Jcot. · 
S porladó bar<'•töseim úlma 
A lelkemben mind újra f<'lCil'd 

Mint tüzbevC'tett papiron 
A fakó irús <'IÖbarnúlik. 
Zizeg\·e sir a zsarútnokon. 
MiC'Iőtt végleg h<ll11li\'Ú \'(!lik 

Ni•zek a tüzbe hallgatom. 
Hogy zeng. zizeg a han1\'~id(.) papi r 
f:s dalba sírom. rímekbe szedem 
Mit barütősök lelke visszasír. 

S látom a dell'eg ifjú papot. 
ki tiirökdulúson eg~·edül maradt. 
Arvúkat nc\·clt a n1ag.':ar j(ivőnl'k 
S Mohács utún a szíve m(',gs>akadt 

I.útom az erős a küzdö te,;tvért. 
Kereszttel kezébe harna bizt,doll 
A ~zclíd. béké~. hcHPhlT <l;.:![!(}!. 
:\ hazú(•rt Jll(n· l'S<Ik inl;Üikozh<t' '· 

!\!ind Jútmn Ökl't. kiidruh<'•han. 
Szincs kan:vargú ho~:-:tú :-:nrb, 
:\.1\nd lll. (.'ll \'t'I).J,iidi). f:t]Ú. 

Borongú barút-...-or:--onl~lf h1J1 d t 1 

I\lind szín.'·! \'ittp ~~ z . ...;;trnok :~,··ny:'n" 
·\ k('L(~·etJen f:lc•l el(·bc . 
s C' g~·\ k ig; t/ g.\'1 lll~.\'( ll. 
ne ti lcgti)bb kimn~·l't k;q)fl 1 ~ l ,,. 

[('.'í' r , ~. ' 

:'l;r·!.Pk a ttizbe h;lllgatmn: 
Ho.L:.v zr>ng a :--zür1H' h<.~nH·:Hh pqnr 
~ d;Jiokb.~ .'-'ll"i1ll1. l'llnvl<b(' ~/l'd.•Jn. 
:\lit b:tr:'tti'l~i'k ](•!kt> \'i.':-.l.;t:-.ir 

P. Szala~· fo:mil. O. F. "· 
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SZ IV ;.\SSZO~IY ;.\ 
Napjaink Isten adta jele. Azzal a tény

n.vel, hogy XII. Piusz pápa a Boldogságos SzÍíz 
Szeplőtelen Szívének az oltalmába zárta az 
egés.z .emb:riség~~· a Gondviselés szava hangzott 
a vtlag negy taJa felé: ajánljátok magatokat 
a Szeplőtelen Szív oltalmába! Nagy időket 
(•!ünk. a legnagyobb hatalmat kell segítségül 
vennünk! Véres háború pusztít világszerte, a 
Béke Királ~·nőjéhez kell menekülnünk! Milliók 
szenvedése jajdul a szenvedő emberiség ajkán, 
kercssünk vigasztalást és megnyugvást a Fáj
dalmas Istenanya szívében! Az éjtszaka félelme 
l>s bizonytalansága remcgtcti lelkünket, mene
küljünk az Erő és Bátorság Asszonyához! A jö
vendő áldásaii•rt epedünk. folyamodjunk az Ég 
s a Föld Királynőjéhez! 

P. dr. Dám Ince, O. F. M. 
ber. Mindaz a tisztelet, ami a félholdat tipró 
Ke.:esztén:ye~ S~g!tségének és a Szeplőtelén 
Szuz lurd1 Jelenesenek hatalmában megjelent, 
a ferencesek Mária-tiszteletének virága. S most, 
hogy a Szeplőtelen Szív tiszteletére irányíthat
juk az emberiség tekintetét, a hagyományos hét 
öröm és a hét fájdalom körül lelkendezŐ áhíta
tot ~sak ú) .szavakba öntjük, s előttünk ragyog 
1smet az os1 ferences feladat: Mária dícséreté
be.n a lehető _legtöbbet, legszebbet mondjuk 
n:mdenkor! _Inkabb túlozzunk, semhogy fogya
tekosan meltassuk Szüzanyánk nagyságát! 

. Magyar népünk nagyszerű érzékkel fejezte 
ki a Szeplőtelen Sziv iránt bizalmát amikor 
templomainak főoltárai mellé kétold;lt Jézus 

és a Szent Szűz Szívének szobrát 
helyezte el csaknem minden faCsodálato>: <JZ isteni Gond

\'iselés századokról-századok-
ra megismétlődő .iPlzése: 

A FATIMAI SZÜZÜZENETE: luban és városban. Imáink és 
énekeink szebbnél-szebb gondo
latokat tartalmaznak a Szep-
lőtelen Szív dícsocetére. Több 
középkori kéziratunk foglalja 
szép szavakba és rímekbe a 
Szent Szív Asszonyának irgal
mát. Egyházi íróink, nemzeti 
zsinataink elragadó szépségben 
emlékeznek meg Szűzanyánk 
Szívének öröméről, bánatáról, 
az iránta táplált bizalomróL 
Mária országáról bátran el
mondhatjuk, hogy minden 
időben a Szeplőtelen Szív orszá
gi.nak is érezte és vallotta ma
gát! S most, hogy májusban or
szágszerte ünnepélyes felaján
lást végeztünk a Szentatya pél
dájára, egész szorosan is a Szep
lőtelen Szív tulajdonának vall
hatjuk magunkat! 

A Szt•nthúromság, Kl'isztus 
istensége. a Szcnt Szüz Is
tenan~·asúga. a szcntl'k tisztl'll'·· 
te. a Szeplőklen Szűz. Jézus 
Szíve. az Eucharisztia. Lorcttó. 
LourdL'S. Limpiás, Fatima. mint 
,·áltogatja L'gvmást korszakon
kint, és sugároz bizalmat. hitet 
a testileg-lelkileg fáradt embe
riségbe. ád új lendűletet a ke
lf.•sztén~·ségnek. S mil~· csodála
tos. hog~· a krisztusi élet titkai 
mcllé mikl>nt állítja a Szent 
Szűz lelkének L'g:-:-cgv gazdag
ságát. Az ókereszténv idők 
Krisztussal kapcsolatos vitái 
nwllctt ott diadalmaskodik az 
lstenan.\·a titka. Krisztus kín
szenvedésének középkori tiszte
lete ml'llett az Örvendetes P.s 
Fújdalmas Szííz. Jézus Szíve é:, 
'· Oltáriszents(•g melh•tt a Szep
lőtelen Fogantatás és a Szcplő
tl'll'n Szív! !\'Ta a SzPplötelcn 
Szíwt teszi meg az Eg~·ház a 

- Isten a világ megmenté
sc érdekében akarja az én 
Szeplőtclen Szívem tiszteletét 
és annak elterjedését. Jaj az 
embereknek, ha meg nem tér
nek s nem szünnek meg Is
tent bántalmazni és szívük 
megátalkodik a bűnben, ak
kor a következő pápaság vé
gén (ezt 1917-ben mondta) 
még borzasztóbb hábor(t tör 
ki. Isten büntetni fogja a vi
lágot háborúval, éhséggel, 
egyházüldözéssel. Ennek a 
csapásnak a megrövidítése 
céljából kívánom, hogy a vi
lágot Szeplőtelen Szívemnek 
szenteljék és az emberek első 
szombatokon engesztelő szent
áldozáshoz járuljanak. Hogy
ha hallgatnak rám az embe
rek, eljön a béke és Orosz
ország megtér. 

A tiszteletnek új hajtása is fa
kadt napjainkban: az első szom
bati engesztelő áldozás a Szep
lőtelen Szív tiszteletére. Jézus 
Szentséges Szi\·ének péntekje 

!\!ária-tisztelet különösebb és időszl'fübb szem
pontjúvá! 

után kedves ájtatosságunkká teszi a Gondvi-

Szcnt Fl'l'enc fiai lelkt•ndezve ismernek 
magukra a SzeplőtelL•n Szív tiszteletének újabb 
fellendülési>ben. Vagv hi>tszáz esztendeje har
colnak legkivit!óbb tudósai i•s szánokai Szüz 
:\Tária szl'pliitl'len fogantatúsának elisml'rtl'lés(·
(Tt. Ez a titok valahog~· l'lhalvánvodott a nvu
gati kereszténvs(•g kultuszában (•s g:vakorlatJ hi
t(•bl'n. A fl'rl'nct'Sl'k. különöst•n B. Duns Scotus 
. János. Szi(•nai SzL·nt BL•rnardin, a mi TL'ml's
\';'tri Pl'lbártunk alakítottúk úgv a tudománvos 
(·s hÍ\'ÍÍ kiizll'm(•n\·t. hogv a ken·szll'nv Nyugat 
lt·grag~·ogóbb eszm!·.il't lútta bl'l111l' a török l'IIL·n 
har('o]ó kt•n·szt!•rws(·g (•púgv. mint a XIX. ó; 
XX. sútzad ldki sek!·l~·s(•gi•IJL'n élő modPrn em-

selés akarata a Szeplőtelen Szív első szombat
ját is! lgy nyilatkoztatta ezt maga a Szent Szűz 
a hires fatimai jelenés alkalmával. Illik is, hogy 
a Jézus Szí\'L' me ll é. most is odakerüljön Mária 
Szíve 1 Nag~· áldást rejthetett az Úr ebbe a g~·a
koq·Jatba. hog~· il~· világosan s az egész emberi
,;i•gnek szóló hatállyal kiránja Szűzanyánk az 
l'bő szombat megtartását! 

Örömmel állunk a Szent Szűz és Pápánk 
Öszentsi>ge imaszándékának hatalmas seregébe . 
fcn•nces és mag~·ar ösl'ink hag~·omán~·ához hí· 
\'l'n ünnepeljük a Szeplőtl'll'n Szív Asszon,·át. 
s l'ngesztelünk. imádkozunk a boldogabb embPri 
!·letért. a békéért, és ... Oroszország megtéré-
sf.ért! 
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Az evangéliumi életközösség alapját a Szent
írás következő szavai adják: "Ugyanazt az érzést 
ápoljátok magatokban. mely Krisztus Jézusban is 
megvolt". (2. Filipp. 2, 5.) Nem más ez, mint an
nak az egységnek a kifejezése, amelynek szükst'g. 
képen meg kell lennie a Krisztus-fő és a hivi\ tagok 
között. Ez az egység programmpontja minc~C'n ke
rasztény léleknek. Természetes, hogy amint Krisz
tus Egyházában is emberek vannak, hibákkal, gyar
lóságokkal megrakodva, ennek az életközösségnek 
a kivitelezése a gyakorlatban nem problémája min
den egyednek. Sőt, az életközösséget vállaló lelkek 
között is igen nagy ingadozást mutat fPI, külső és 
belső tényezők közbejötte miatt. 

Ez az evangéliumi életközösség a Szentekni'\ 
alapot jelent, amelyre fektetik egész lelkiségüket L's 
amely támpillérként tartja a Szent speciális IPlki 
vonását. Megnyilvánulása egész embert követd, 
vagyis úgy akarja az egyént Krisztussal közösségbe 
vonni, hogy a testi és lelki világ területén egyaránt 
kiütközzék az életközösséget eláruló vonás. Szent 
Ferenc egész lelki nagyságát ide, erre a pontra VC'
zetem vissza, hogy olyan méllyé tudta tenni ;u 
életközösséget Krisztusa és önmaga között, hog~; a~ 
utókor méltán nevezi ,.Alter Christus", második 
Krisztusnak az Isten Szegénykéjét. 

l. Az életközösség megnyilvánulásának első tC'
rülete a fizikai, testi életben adódik. Utánozni min
denben az őstípust, Krisztust. Ez tulajdonképen ki
indulópontja az erényes életnek. amikor eszmén~·
képet, ideált állít maga elé a földön élő, de égiC'k 
felé vágyó ember. A kevesett gondolkodó ember 
azt mondhatná, hogy ez az életközösségi forma. a 
külsőben megnyilvánuló Krisztus-utánzás kevésér. 
tékű, mert hiszen a lényeget, a belső. a lelkü!Pt 
adja. Azonban egy pillanatra sem szabad elfelej
teni, hogy a külső - kevés kivétel megengedésével 
- vetülete, tükörképe a belső tartalomnak. Tehát 
lehet, sőt kell az életközösség külső formájáról is 
beszélni. A fizikai életközösség igazi értelme a lá t. 
ható és &mberi testet felvett Krisztus követésében 
áll: résztvenni Jézus hajléktalanságában. követni 
Ot az apostoli vándorúton, idegen asztalról étkezni. 
önmagunkat teljesen átadni a Gondviselésnek, eg~·
szóval követni Jézus háromévi nyilvános földi éll'
tét és annak cselekvési módját. 

Szent Ferenc ennek páratlan mestere volt. l\ 
Krisztus-követésnek ezt a magasfokú iskoláját ná
la soha senki jobban ki nem járta, és kitünőbb 
eredménnyel el nem végezte. Követni a hajléktalan 
Krisztust, akinek nincs hova fejét lehajta.ni. Ezért 
adja szellemi örökségként fiaink: .. A testvéreknC'k 
ne legyen semmi tulajdonuk. sem házuk, sem fek
vőségük ... (Reg. 6. fej.) A hithirdető, apostolkodr, 
Krisztus követése, az apostolok módjára. gyalog. 
lelkesen, a nehézségektől és az útat C'ltorlaszo!(, 
akadályoktól vissza nem riadva. Ezt tette maga t'> 
teszi hét évszázad óta rendje. Az életfenntartáshn:·: 
szükséges táplálkozás is az alamizsnától függ. Ki;. 
vetni a Bethániába, Zakeus házába betérő és ah. 
mizsnából élő Krisztust. Ezért veszi be szerzC'tsza-

életközössége 
Vitéz P. Szabó Szerén, O. F. M. 

bályába: "És a szent evangélium értelmében min
den ételből ehetnek, amit nekik feltálalnak". (Reg. 
3. fej.) És mindennek foglalataképen a testi világ 
minden megnyilvánulásában ráhagyatkozni a min
dent és mindenkit számontartó Gondviselésre. Földi 
életének négy és fél é•:tizcdc ezt prédikálja a vi
lágnak. Nemhiába volt elindu\ásának, lelkiéletének 
kiindulópontja Krisztusnak háromszor felütött 
evangéliuma, ennek a szelleme húzódik végig egész 
(•!etén, másszóval fizikai életközösségben van 
Krisztusával. 

2. Ez a fizikai életben megnyilvánuló életkö
zösség azonban csak kisebbik része a krisztusi egy. 
ségnek Ferenc lelkében. Ez csak szükségképeni ki
vetítődése a lelkiségnek, a belső embernek. Az 
igazi gyökér, amely az életerős, dús fizikai lombo
zatnak a táplálékot szállította és azt virágbaszök
kentette. az a lelki közösség volt. Pakocs Károly 
.. Judás misztérium" című munkájában a lelki kö
zösséget a gonoszlélek elleni küzdelembe, a kegyel. 
mi élet közvetítésébe és az C'mbereknek Isten felé 
\·aló irányításába helyezi. A fizikai érzékelhető vi
lágon túlmenő feladat ez. amelynek alanya a lé
kk. Nem tud mást akarni. (·rezni. cselekedni. csak 
azt, amit Krisztus főpapi lelkének vágya és akarata. 

Szent Ferenc a lélek embere volt. Lelkületének 
páratlanul naiv és mély istenszeretete nem tud egy 
pillanatra sem mást akarni. más cél után törekedni, 
mint ami megegyezik Krisztusának akaratával. Há
rom rendjének létrehozása és életbeállítása semmi 
mást nem céloz, mint az egyéni és társadalmi élet 
megszentelésén keresztül letörni a gonoszlélek ha
talmát, és magasraemelni az istenszeretet fáklyá
ját. A stigmatizációt megelőző kettős kérés: hogy 
érezhesse azt a szenvedést. amit Krisztus érzett ha
lálában és az aszeretet pattanjon ki szívében, mely 
Krisztust élete feláldozására késztette a bűnös em
beriségért. a teljes lelkiközösség utáni mély vágy 
volt. És ezt a nagy, forró vágyat tetőzte be. koro
názta meg Krisztus, amikor a stigmatizációban a 
szent sebhelyeket Ferenc testére nyomta. Bár lát
ható módon. a testén viselte Szent Ferenc a seb
helyeket. mégsem sorolom ezt a tényt a fizikai élet
közösséghez, hanem a lelki közösség koronájának 
mondom. mert logikus következménye volt az Isten 
Sz!'génykéje lelki egyesülésének. A ·látható, fi;>:ikai 
sebek csak történelmi dokumentumai annak a lelki 
összeölelkezésnek, mely \!'tagadhatatlan életközös
séget hozott létre a MegfC'szített és Fer!'nc lelke 
között. 

A krisztuskövetök sok milliójának vezetőhe
lyén áll a Szeráfi Szent. Nagyságának, társadalmat 
és korszakot nyitó és záró egyéniségének, egyének
re gyakorolt páratlan hatásának mélypontja ide. a 
Krisztus és saját lelk!' között fönnálló életközös
ségre vezethető vissza. -erezni. gondolkozni. akarni 
cselekedni Krisztussal. ' 

Földi vándor. é-letíttaclon nwg ne feledken 
krisztusi hivatásoclról. Érezz. gondolkozz. akarj, 
csPlekedi Krisztussal~" · 

l XII. Piua pápa manciatta Buclapesten : 

Adjo lsten, hogy ebbeSI oz oltórb:JI, me'y 1tt bemutottatc.tt és Jézus Szentséges Szívéból a 
sze nt vérrel együtt fakadjon o kegyelem bóséges forróso, amel 1bói o földkerekség minden népe 
mely szomjozzo oz igozsógot és békét meríthessen ' 
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· ZII. P.áu ~ : .. 
a családi élet szentsége 

l. A családi életben legfontosabb valami az otthon 
melegsége. De esak akkor lesz melegség az otthonban, 
ha összefogjuk és úgy sugározzuk szét a meleget és a 
fényt. Azok a fiatal jegyesek, akik mlnél többször 
mennek el hazulról, nem értik az otthon összefogó me
Jegségét, hanem az ilyenek otthona hideg, elhagyott, 
néma és sötét a családi együttélés édes és szelid fénye 
nélkül. 

Mégis mily szép a sugárzó otthon mele~re! l!:s ebben, 
kedvelt fiaink és leányaink, követnetek kell a názáreti 
otthon szépségét. Nem volt még a világon fegyelme
zettebb, de ugyanakkor kedvesebb, szeretetreméltóbb, 
békésebb otthon a maga szegénységében. O ha a ke
resztény társadalmat áthevitené ennek az otthonnak a 
meJegsége! Mert figyeljétek meg: mlnél Inkább távolo
dik ettől az otthontól az emberiség, annát nagyobb lesz 
életében a fagy és a sötétség. 

2. Vannak ennek az otthoni melegségnek útvesztöl 
és fénytörlll. a) Az otthon s a házasRági hüség elsö 
útvesztöje a könnyelműség. Ez különösen a házasság 
elsö hónap,ialban jpJpntkezik, mielött a gyermek meg
nyitná mélyebbröl is a szülök Jelkét s ezzel érett ko
molyságra ébresztené öket. bár vannak házasfelek, akik 
megmaradnak késö öregségükben ls könnyelműségük
ben. Abban a hiszemben, hogy a házasságban mindent 
szabad, a legoktalanabb szabadságot engedik meg ma
guknak a hltvestársak. A férj minden lelkiismeretfur
dalás nélkül bevezeti fiatal asszonyát könnyelmű, sót 
kárhoztatható szórakozásokba abban a hitben, hogy 
ezzel sz6rakoztatja s élettapasztalatokat nyujt neki. Ha 
a házasságig megmaradt ártatlansága, habár tudatos 
kfizdelmek nélkül épen a keresztény szülök ébersége 
és elövlgyázatossága folytán, akkor most annál nagyobb 
kiváncsisággal áll ezekkel a szórakozásokkal szemben, 
amelyekben nem látja meg helytelenségüket és ve
szélyüket. Ha pedig mint leány is kereste ezeket a ve
szélyeket. akkor most férje oldalán gátlás nélkül sza
badul bele. 

Ezek a veszélyek: szinház, mozi és a regények. A 
regények hösei és hösnöi oly élénken és ámyalatl fi
nomsággal mondják el szerelmüket, hogy ezeket a sza
vakat nem ls tudná t's nem ls merné elmondani csen
des meghitt percében egyik hitvestársa a másiknak ha
sonló szenvedélyes tüzzel! Ezzel a képzeletet és az érzé
keket fölostorozzák s a lélek fegyvertelenül gyönge a 
hiányozbatatlan kísértésekben. 

Ugyancsak helytelen az, ha a férj felesége hiúságát 
kénye-kedve szerlnt kielégíti az öltözködés merész 
túlkapásaiban s az élet túlzott igényeivel. Itt van a leg
több bajnak a gyökere a mai házaséletben. 

b) Az otthoni melegség másik útvesztöje a túlzott 
szlgor. Az erény a középútat foglalja el: a túlzott köny
nyelmüség ls veszélyes, de rp oly veszélyes a túlzott 

elzárkózás és szlgor ls. Az Ilyen sötét és hideg otthon
ból azután, ha kell, törvénytelenül ls menekfil a lelgá
zott fél s ez lesz azután a házasélet derékbatörése. 

E két véglettól messze, kedveselm, uralkodjék köz
tetek a mértékletesség. Tisztesen szabad öltözködnöd 
társadalmi osztályodnak meglelelllen s a férj ls meg
lephet néha valami kedvességgel. Vannak hasznos és Jó 
könyvek, amelyek a látókört szélesftlk: mlndketten 
ilyet olvassatok. Egészséges és üdítő sz6rakozásokat 
mindig szabad keresnünk, hiszen ez ad majd anyagot 
kedves és meghitt beszélgetéseinkhez. Mlndketten örfil
jenek a társadalmi emelkedésnek s a közös barátokkal 
legyenek nagy szeretettel s egyik se vessen ámyékot a 
másikra. 

c) Ugyancsak az otthon melegének kegyetlen út
vesztöje a féltékenység. Támadhat a könnyelmtiségblll, 
de támadhat a túlzott szlgorból ls. Az Ilyen élet azu
tán elviselhetetlenné válik s kiutat keresnek mlndket
len. ha hajótörés árán ls! 

3. A hitvesi hüség kemény próbál az elszakadás, a 
házassági kötelesség megtagadása s a betegség. 

Megtörténhet néha, hogy a hitveséhez mlndig hi 
férfi hazatérve példáúl háborús fogságából, házában úJ 
és ismeretlen bölcslit talál. Hirtelen szánalomra gerjed 
s magáévá fogadja. A kötelesség nem kötelez, sót meg
lehet, hogy a körűlmények bizonyos esetben mást kö
vetelnek, de a szeretet ekkora böslessége mellett nem 
lehet csodálat nélkOl elhaladni. 

Ismét más hitves, nem ugyan a gyermekáldás meg
akadályozása céljából, hanem kényelmesség! okok mlatt. 
me~rtagadja a kötelesség teljesítését. Ezt a másiknak 
,jóakarattal tűmi, Imádsággal gyóznl és gyözelmesen 
kikerülni bóslesség nélkOl lehetetlen. 

Nagy áldozatot követel az egyik hitvestárs beteg
sége is. Ilyenkor na!IY, erös szeretet és élö gyiízelmes 
hit szükséges. Ilyenkor mást nem tehet a hitvestárs, 
mint hogy küzdjön, Imádkozzék s lelkét szivét, érzé
kelt a szentáldozás isteni eledelével erösitse. Dyenkor 
föl kell emelkednie a léleknek az Igazi és nemes sze
retetnek az eszményéhez, amely összehasonlfthatatla
nul fölülmúlja a többé-kevésbé önzll tisztán emberi 
szeretetet. Ilyenkor az egészséges hitvestárs meghozza a 
megtartóztatás kemény áldozatát s egyik hitvestárs a 
másik kegyes szamaritánusa lesz, s ezzel az eskflvel 
erösitett hitvesi hűség megrázó példáját adja. Aki Ilyen 
kitartó állhatatossággal küzd, és Imádkozik, annak az 
űr nem tagadja meg kegyelmét. 

A keresztény szellem, fiatal hitvesek, derlis köny
nyelműség nélkül, komoly oktalan szlgor nélkfil, nem 
vakmerllen gyanusitó, hanem bizalmasan egymást meg
becsülö. mert a keresztény szeretet alapja lsten sze
retele s ez biztosítja kölcsönös, örök" és szent hfiség
leket. 

A falu lelki arca 
P. Hajnal Agoston. O. F. M. 

Mert a falunak is \'an. Akármennyire ringat
juk magunkat abban a hitben, hogy mindnyájan 
követjük ugyanazt a \'a11ást, mégis igaz marad az, 
hogy vannak a faluban is Saulok és Pálok. Péte
rek. Jánosok és .Túdások, Mária Magdolnák és Már
ták. Sokrétű Nel hu11ámzik Isten kez(>ben. S ahogv 
a templomban is egyesek följönnc~ egi•sz a rá_cs.~g. 
mások meg csak a kijárat mellctll oszlop megott 
húzódnak meg, így az életben is. Soka_n b~ sem 
jutunk Istenhez, mcrt nem akaru!lk be]utn_I .. Má
sok mE-gelégszenek Nikodémus ba~ortalansagayal. 
Ismét mások közelriil néznek Kr1sztus szemebe. 

Jó, ha a falu lelkét. mi magunkat megismer
.iük és végigjárjuk a lelkek lépcsöit egészen az 
oltár magasáig: az áldozatos lelkekig. 

Legföltűnőbbek a falu makacsaL Ezek, maguk 
~cm tudják miért, igyekeznek az Egyházzal min
tlen kapcsolatot megszakítanL Pedig különben tisz
:csséges. erkölcsös életet élnek. Csupán a papokat 
éos az Egyházat gyűlölik. Az ilyenek lesznek a kü
lönbözö világnézetek melegágyai és fékevesztett 
terjesztőL Egyik ferences hét alkalmával meggyónt 
az egész község, csak kettő nem. Sőt, mikor meg
tudták, hogy keresik öket, éktelenül káromkodtak. 
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Önérzt>tcs kérdést láttak benne, hogy ezt tegyék. 
Ismét másutt a Ferences Nap alkalmával nl'vetve 
nézte a pipázó magyar a templomból tóduló töme
get. Szomorú jelenség. S a legszomorúbb. hogy 
tl'ijesen hozzáférhetl'tlennek látszik. Semmiféle 
módszl'rrel - szigorral. hatalommal. félemlítés
sci. kedvC"sséggel - ml'g nem közelítht>tö. Hiszen. 
mint hangoztatja, neki nem IstC"nnel van baja. ha
nl'm a papokkal. akik szcrintc csak addig prédi
kálnak, amig baj nincsen. Amint a baj szelét is 
érzik. már megugranak. 

Népünknek ez a néhány nagyszájú hösc azután 
l'inémítja a közönyös lelkeket. Ezek nem mernek 
tenni. Nem mernek miattuk templomba járni, nem 
mernek körmeneteken megjelenni. mert ez férfiat-

,\ tavaszi munkák után ujra fellendülnek a bucsus 
zászlók. 

!anná bélyegezné öket. Míg a városban :nély hit
(•let lendül, azalatt a falvak aknavctöi pipázó, lll'

\'etö modorukkal vadítják el Egyházuktól a né
pet. Hangsúlyozzák. hogy csak az Eg~·háztól, a pa
poktól akarják a népet távoltartani s közben ok 
maguk Istent sohasC"m veszik ajkukra. 

Innen a \'eszcdelmcs fáradtság és ellanyhulá~ 
fah·ainkban. Most kezdi ki népünket a közöny. a 
föh·ilágosodás ,.\'h·mánya". Ma ez a közön~·os 1 c
te g van fölényben a legtöbb faluban. 

Ez azután látható jeleket is mutat: nem k•,
szönnck. a pap füle-hallatára irtózatosan károm
kodnak. söt cl\·árják a zsírosabbjaL hogy a pap l;.ö
szönjön nekik. És a lcgkiáltóbb jele: a gyermt '<
tclcnség. Az egyik ötezres faluban misszió alkalm-i
val megáldotta a gyermeket a missziós atya: iissz~·
:;en hetven néhányhónapos cst•cscmiit s iitven na
gvobbacska gyermeket. S három hónap alatt hu
s;.onegy halálC"scttel szl'mbl'n tizennég\' s~ü!Pt(•s 
(•ktelcnkl'dett. :-Jagy bajt okoznak ezen d tl'l'l'n a 
Pesten és más városokban kiszolgált fiatalok. akii< 
a kasz:\rnvában sr:Jk rosszat tanulnak meg c·bbcn 
a tckmtctben ... 

IgPn (•rdckcsc·k a falu bűntelenjei. Ezek a 
gvóntatószi•kbl'n mindcnriil bt•szélnck. csa:, büne
lkriil nl'm. S ha a IPlkiatya ki•rdPznt mPr \':ilamit. 
\'(•gtl'lt•n sértiidiittséggl'l tiltakoznak. Ezl'k últ dá
ban a legkevé,bt· használhaták Pgy-C"g~· \'al!ú,i 
megmozdulásra. Száraz. tunya lclkt·k. ak::: aml'l
iett folvtonosan biráigatnak mindcnt és mindl'n
kit. :\1i~den újítás Pllt•nségei s szl'rl'lnék a plt·há
nost is iti•Jptciben irányítani. S ha val:!min· filii.<-
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rik öket, visszahúzódnak. ha nC"m kérik föl, vérig 
sértödnek. 

A másik csoport az uralkodók csoportja. Gaz
dagságuk, vagy képzC"It okosságuk eröltcti önma
gukat a kívánt polcra. Szerelnek jogokat hangaz
tatní, okmányokat C"!sönC"k aláírni. diszküldöttség 
vezérszánokat lenni. dc ugyanakkor másokra c·sak 
kötelességeket rónak. jogokat azonban nem engPel
nek. Ez egyike a legveszedelmesebb elemeknek 
Nem lehet tőlük szabadulni és nem lehet ökt:t va
lódi beképzelt együgyűségükre józanítani. Itt c~al< 
ügyes megkerüléssei lehet öket ötödik kerék ~z.•n•
péböl kiemelni. 

Ezek teszik ki a falu jóharmadát. Másik har-
mada vezethC"tö. Eljár a templomba. húsvétkor d
végzi gyónás?!. böjtöket mC"gtartja. Ezzel aztán ka
tolikus mivolta ki is mcrült. Nem (•lménv ,1l'ki :1 

\'allás. hanem kötc]psség. Ha pappal találk;1Zik. ~ú·
gyenli magát. hogy köszönni k(•nytelen. G~·pnr.<·
keire vallási szempontból nL•m akar hatni. Ezt•k 
aztán le is t~rnck a hc•l\·es útról (•s ch·C"sznl'k az 
élet útvesztiiiben. Az Úycn majdm•m kiizömbiis 
lelkekre hatni sem lehl'l. SL•mmi SC"m zökkenti ki 
iikct a mind,.nnapok megszokottságából. 

Már ta\'.iszi friss. vagy legalább is bontakozó 
!é!C"k a Márt~-!(olPk. Szolgál az IstC"nnek. Igénye az 
dsöpéntek, a lelkin•zetés. DC" még mindtg önzi;. 
A legtöbb leány ilyen Pgy-C"gy faluban. Legtöbb
ször egy-egy földics ízű cél clér(•sére sok áhítat
gyakorlatot v(•gcznek. Egyházához húz. nevd(•sébC'll 
ilyen célzatai is megvalósiL Minta-katolikusnak 
számíthatjuk. azok közé a kc\'CSC'k közé, akik a lel
kükkel és Istenükkel komolvan törödnek. Számukra 
nagy öröm a plébánosnak IPtt szolgálat. a pap 
megvendégelése. az (•rtük való imádkozás. Hibá
juk a túlzott érzékc•nység és a nagy könnyelmű
ség, amellyel erejükön felül is tesznek igéretcket 
egy-egy terv megvalósítására. 

Végül a falu igen kis részi•! teszik ki azok. 
akik nemcsak szolgálnak. hanem áldoznak is Is!C"n
nek. Ha kell. lemondanak Isten dicsőségéért. ha 
kell odaadják fölöslegüket másoknak azért. hogv 
djöjjön Krisztus országa az emberek szivébt•. Ezek 
azt hiszik magukról. hog~· rosszak, értéktelenek s 
gyermeki lélekkel áldozzák föl magukat IstC"nnPk 
C"gészen. Ezek a ritka !C" l kek kárpótolják a lelki· 
atyát a faluban azért a sok-sok keresztért, amit a 
megrögzöttek, a kiizönyösek, az önzők okoznak. 
Ezekben a lelkekben alakult már ki az Enmgélium 
s az újszövetségi istenszerC"tct. Sokszor öreg an~·ó
kák. sokszor kis gyermekC"k. ism(•! máskor Jpg(·n~·l'k 
,·ag~· fénylöszcmü családanyák. nwrt .. a sz(•! ahol 
<~karja. ott fú: (•s hallod zúgását. dc nem IttdeLl 
honnét jön, vagy hová mC"gyPn; igy van mindaz 
aki a Lélcktiil születctt". (ln. :l. 8.) 

U:Tt:SK TAI.AS\',\ hRUK ... 

Letünk talún_,·a iiri'l'~ 

Hiúba l'Jnl·szt.itik rajt 1n;,~unk 

Az hizon~·o:-:. hogy lll'lll lll<lgu;II\t•"d 

t.s netn nl;t,L'\tn:ü·n \':l!..!..';unk 

0!--fJk ;tl.;ar:tLdJ,·d ·"''-till'tttink. 
\"l•riJnl\i>l•n ut•.Hluk ;tk:tr;.,:-;;,~ 

Üri,k ;, lc . .rH· .... ;, lt•lek hl·nnttnl" 

:\1 . . ·\lk(l~(·l kl'/.('\'ll!l;'t:-.:1. 

1'. Szala~· l·:mil, O. 1:. :'\1. 



XII. PittS 
~ 

JIRJJR a 
... Már emlit<'st tettünk az embereknek egy olyan 

osztályáról. akil,röl a vallási és polgári életük között 
mutatkozó szakadásnál fogva azt szokták mondani, 
hogy v a s á r n a p r e g g e J k e r e s z t é n y e k n e k 
t ű n n e k. m á s k o r a z o n b a n s e m v a JI ás o s
s á g u k n a k, se m k e r e s z t é n y ség ü k n e k s e m
m i j e l é t sem a d j á k. E z ek a z em b e r ek, akik 
az <'lelnek a vallástól (,s a világnak az Egyháztól való 
t' Iválasztása áldozatai, ke t t ös és e g y mássa l 
e l l e n t é t b e n á l l ó <' l e t t' t é l n e k <'s Isten és az 
t'llenséges világ között ingadoznak. A közdet világias 
jt'llt'gÍ'nt'k szomorú gyümökse ez. Van-e valami, ami 
t'llt'ntétest'bb a keresztény <'rzéssel, mint éppen ez a 
!(yakorlatban történő mt'gosztódás? t: z z e l a z é l e t -
felfogással az )o;gyház minden erejével 
sz em b e fo g sz á ll n i, mert tudatában van annak, 
hogy neki az egész embert kell átalakítania, minden
napi <'lelének mindt'n vonatkozásában, mert az ember
nek t' g y e t l e n megváltott lelke van; e lélek K r is z
t us v i• r é v e l vált lsten gyermekévé a magán- és 
közélet viszontagságai <'s változó körülményei köze
pt'tte. Ezért az Egyház Istt'n parant'solata és Krisztus 
tiirvenye szerint a kereszti·ny t'mbt'r átalakitását b e · 
J ű J r öl kezdi az imaélet útján. Magasztos és isteni az 
ö pedagógiája és pedagógiai módszerénck alkalmazása, 
amely már lét<'nt'k t'lsö korszakába nyúlik vissza. Ve
gyi•tek kezetekbe ··~ olvassátok s_z e n t p e t e r l e v e: 
J t' i t <'s különösk<'ppt'n az utoiso ft'jezetek gyakorJah 
szabáh·ait tekints<'tek át és akkor látni fogjátok, ho
g~·an rendel az Apostol mindent l s t e n a k a r a t a 
a J á: a megváltás jt'lképét <'s a hívek imáját, a testt't 

LÉLEKSZABADULÁS 

:VIarecl!us atva l'gn•dül áll a fájdalmasan sü
viiltii téli orkánban. F&iig ll'hunyt szl'mébl' könnyet 
csal a kL•mény. farkasordító hideg. arcán csillogó 
g~·őng~·iikké> olvadnak szt:•t a sürün sállingozó kö
\'l'r hópl'lyhPk. Ritka pillája nadtan mcg-ml'~reb
bcn cgy-L·gy reászállá finom. fchPr pchl'lytol. ~~ 
csontig hatoló cSZl'\'l'Szctt szél bPll'kapaszkod•k ~o 
csuhájába és jcgl's szoritással öl~li ~örül sz1kar 
alakját. A végtc!Pnbl'nyuló va_k•to hotl'ngl'l' SC.J-

1<-Imcs világossággal iinti l'l az alombamcrult c_se':l
dPs tájat. Az agg szt•rzl'll'S sok iinsan~·argatastol Ps 
Istent· kcrl'sii \'irrasztástól szplidcn sápadt. becsett 
·uTán h·dvánv árnvékot vet a szi•ltöl védő. ha
~yagt:l f:•l von Í csuk.lya. Dl'rmcsztií hirlcgtiíl gém~ 
hl'rl'clPtt kezlot örl'gcs. rcszkcto mozrlulattal b,, 
csuhája mcteget igt•rií ujjába rl'jti. 

Amott. a rcttl'ntii hidegtől bcfag~·ntt Duna köd
bt'\'t•szii balpartján. vigan rl'pülií szá11kósuhan tO\·a 
prüszkiilii. fPkl'tl' l<l\·akkal. A l'S<'ngok t•!t-s. szivet
ll'lkl't mPil'gitií. ujjongó csilingL•Jiosl' idl'~allatsZlk .a 
szigl'ln·. bPiopakodik Szl'nt Domonkos .Jambor Ica
nyainak zajtalan klastromába. 

f:s a bús tekintPtÜ. Iwh(•z búnattol roskadozó 
l<·lkii l\larcl'!lus alva mindt·zekriil nt•m n•sz turln
rnúst. Nt:•mún. ml'~szi magasságokba n(•zii pillan
tússal ú!! ott t•gvhl'!vbt·n. mintha nem is e \'ilág
hó! \'aló volna. ·Emfi·kl'zik. rnt•rpng a multon. f:s 
a g~·orsan to\·ariipp<·Ilii. tarka (•n·k kiidiis távlatú
búl. m;n~ nwsszl' nwzi•k ft•ll'!t l'lszúlló. virágillat
tól r(•szl'g !t-pkP. idl'lútszik t·g~·-l'g~· r(•gesré•gi mo
sol.v. t•gy lt-csordulú r(·gi kiinn~·' l\largit mosol~·a. 

látszat-kereszténységről 
cs a lelket, a cselekedeteket és a keresztény ember 
mulasztásait, sőt a bort és az italt is: .. Tehát akár esz
tek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, mindent 
lsten dicsöségére cselekedjetek". (Korintusiakhoz írt l. 
levél. 10, 31.) Rendeljétek alá Isten akaratának az egész 
társadalmi életet, a házasságot és a családot, a férjet 
és feleséget. a szülöket és gyermekeket, a munkaadókat 
és szolgákat; sőt az egész közéletet, ideértve az állam 
végső célját is: .,Mindenekelött arra kérlek tehát, tar
tassanak könyörgések, imádságok . . . a királyokért <'s 
minden fellebbvalóért, hogy békés és csendes életPI 
élhessünk, telve jámborsággal és tisztességgel". (Timo
teushoz írt levél, l, 1-2.) Végül rendeljetek mindent 
Isten akarata alá: .. S bármit cselekesztek, szóval vagy 
tettel mindent t e g y e t ek az Úr Jézus Krisztus nevé
hen és adjatok hálát az Istennek, az Atyának őáltala". 
(Kolosszeiekhez írt levél, 3, 17.) 

Azok az emberek, akiknek az imádság és lsten 
gondolata m ás o d i k t e r m és z e t ü k k e és lelkük 
mindennapi kenyerévé vált, amint _ez az ~postol_ tam
tása szerint szilárd jellemű keresztenyeknel lenm szo
kott minden körűlmények közölt csakis a z i st e n i 
t ö r'v é n y szerint fogJ;ak cselekedni és célkitűzései: 
ket ezzel hozzák összhangba, a k á r m i n d e n n a P l 
d o J g o k r ó J v a n s z ó, a k á r p e d i g e g Y o l Y a n 
ó r a k ö v e t k e z i k t' l. a m i k o r a k ó z .. l e t n a g~
e J h a t á r o z á so k a t k ö v e t e l. Ezek az emberek 
jelentették a kovászt, valahán~~~r _Krisztus ~zellem<'
ben törekedtek a világot megUJitam. S ma ls e z ek 
az emberek fognak fellépni ... 

H T A: MACHEH L:\SZLÚ 

Margit könnye! A mcnnyei t?kéle~l'ssé-gbcn felma
gasztosult királyi szüzé-! Aze, aki m_ost abban . a 
szük. dohos cellában. ahonnan a gyer mecsv!lag 
halvánvan kipislog. a kl'gyet!Pn nagyurraL ~z 
Pmbl'rs~ivekbe gázoló. elmulással viaskodik. Es 
minél erősebben gondol reá, annál világosabban 
lát ja maga fE" lé jönni a bokonyi nagy erdők ll'
haÚó. uszályos lombjai alatt. Apró. sietii léptek-

\ll. l'iu•z pápa 
kiiliin(iM ~nndja 

httádházi Unidog 
:\.far~it &zt"nttéa,·a~ 

tasa. EzzpJ akarja 
nt:püokf"t nre~· 

hf"t•sülni ~s hozzáok 
kiiliin(i~f'D i8 húzó 
8Zf'rf"lf"t.:t IUf'~mU· 

tatni.lnuÍ«Iknzznok 
lioltlo~~: Margit 
~zt"nttl-a\'alÓM:Íc;rt! 
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kel jön és messziről integet fehér, finom kis ke
zével. Arcán a boldogság lángoló tűzrózsái és az 
átszellemült istenszeretet rajongó tisztasága. Jön és 
nemsokára itt lesz mellette! Szívét kimondhatat
lan, túláradó boldogság és alázatos, tiszta szere
tet tölti be! 

Hirtelen ajtónyikorgás, lábcsoszogás veri fel az 
éjtszaka áhítatos, titkokat lehelő csendjét. Vastag 
fénysugár szökken ki a nyíláson és rávilágít Mar
cellus atya itt-ott fellelhető, homályos lábnyomai
ra. melyeket lassanként betemet a szakadatlanul 
hulló-kavargó hótömeg. Némán. fájdalomittasan áll 
tovább, mint a sziklaszilárd, hallgatag kőszobor. 

Valaki halkan, megható félénkséggel a nevén 
szólítja. Mindent magába ölelő. hosszantartó 
csend . . . Bátortalan torokköszörülés nesze csatá
zik a csenddel ... De most már bátrabban és kérő 
hívással csendül meg a folyosó fényében álló 
hangja. 

- tzös Atyám. Margita soror kéret Jéms 
Urunk nevében! 

- Mit mondasz? - rezdül mej:( Mareellus 
Margit nevére. mintha mély, halálos álomból éb
redt volna. Feleletet sem vár. hanem igyekvő cso
szogással megindul és bebotorkál a pislogó mécsek
től halványan megvilágított. durván kövezett. kes
keny folyosóra. Szinte beesik egy félig nyitott cel
laajtón, mely előtt kisírt szemű, sápadt arcú apá
cák szoronganak. Távolabb halkan imádkozó, fel
alá járó fráterek kapják fel virrasztástól megviselt 
arcukat a közeledő zajos léptekre. Marcellus lázas 
sietséggel majdnem beleütközik lázas sietségében 
az ajtó mellett álló. kulcsot szorogató. halkszavú 
priorisszába és a szúrós tekintetű, tudós Gerardus 
fráterbe. A cellában jámbor mécsvilág ég reszkető. 
ide-odakapaszkodó fények és az ágyban fekvő. me~r
kfnzott testű. zsábától elgyötört Margit arcára hull. 
Fekete. átható pillantású szemét lecsukta és csak 
néha tekint fel fáradt. kérő nézéssel. Kezét fel-

felemeli, de az mint a szárnyaszegett, szomorú ma
dár hull vissza a durva darócra. 

Az ágy mellett kezüket tördel5 apácáktól kö
rülvéve, néha megremegő háttal, összegörnyedve 
ül Olympiades asszony. Marcellus atya óvatos lép
tekkel, aggódva suhan az ágyhoz és reszkető, jég
hideg tenyerébe rejti a haldokló szűz láztól forró, 
lüktető kezét. Gyermekes rajongással szólal és 
Olympiades asszony úgy érzi, hogy ajkán a meleg 
szó méze csordul. 

- Kevánsz valamit. ézös virágom?- és lassan 
közelebb hajol, hogy értsen valamit Margit lehelet
szerű, halk hangjából. 

A mennyei jegyes szerelmét áhítozó szűz sze
mét lehunyva hosszasan hallgat, mintha erőt gyüj
l<'ne a beszédhez, aztán tétován megmozdul, láz
tól cserepes ajka és alig hallhatóan pihegi. 

- Imádjunk Jézus úrhoz, ézös szerelmetös 
Atyám! 

Marcellus bánattól fakó, kínzó szenvedéstöl és 
éogető fájdalomtól reszkető. rekedt hangon kezd 
bele a "Pater noster"-be. Inkább csak sejti, mint 
hallja. hogy Margit is résztvesz a sororoktól és frá
terektől kísért. halkan zümmögő, áhítatos imában. 
Lehajtott fejjel mormolja a befejező Ament. ts 
amikor ajkán felcsendül a szent szűz hattyudala, az 
.. Ave Maria", szivbemarkoló, jeges félelemmel érzi. 
hogy Margit forró sovány keze elernyed, kicsúszik 
a kezéből. Nem mer, nem akar felnézni, könnytől 
elöntött, virrasztástól gyenge szemét a valóságtól 
réomülten, alázatosan lesüti. Csak a cellára szakadt, 
l'bben a pillanatban gyülöletes csönd tudatja vele, 
harsogja az arcába kárörvendő örömmel a kegyet
lm kaszás nagyúr, a halál győzelmét Aztán Olym
oiades asszony szívettépő. felcsukló sírása közben 
f!'ltekint. ts Margit arcán szelíd, sápadt szépség 
tükröződik ... Ez a szépség az lstenével egyesült 
hozsannás lélek szépsége. a boldog túlvilág hívo
;;ató tükre. ts a rácsos cellaablak mögött várakozó 
csendben hallgatózik a sötétség. 

A Szepiátlen Szív Asszonya 
Népiink áhítatának cg11ik IC'{Ikeclz·eltebb tár,l.l/0 a Szeplötlcn Szív Asszonya. Imái. i-lzekei gyengéden 

foglalják össze minda:t. amit népiink hit!' és páratlan Mária-tisztelete ihletetett. Népiink ajkán több ének di
C'SÖfti Szűz Mária napjának. a szombatlzak kirá1ó.•ágát is. E= is bizonyság rá. hog11 az C'lsö s:omhat most fel-
1endiil/S gyakorlata milyen s:!'rt'esen il7eszkeclik be a magyar nép rallásosságáha. 
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J. Oh kegyes szent szívek. Jézus é>s Mária. 
Szüz Mária szent szive. Jézus aran~·biiksöje. 
Százezer üdvözlégy. tiszta szi\·vel kiiszüntünk. 
Szüz Mária szent szíve, ang~·aloknak öröme. 
Mennyország ékessege, ang~·aloknak örömP. 
Mennyország ékessége. bús szívek en~·hit(•se 
Betegek gyógyítója, bünösök szószólója. 
Betegek gyógyítója kegyelemmel van tele. 
Kik hozzád folyamodnak, keg~·elemre talúlnak. 
Irgalommal van tele. lrgalmassilgnak an~·ja. 
Szeniséges Szüz Mária. 
Nagy jósággal van tele, e szent >Zi,·et szere"ük. 
Obenne gyön~·örködjünk. 
Fogadj minket szi,·edbe. leg~·en szi\·ünk szi\·eM. 
úr Jezus Fiadé. 

ll. 
Üdvözlünk legedet szi\·ünk gyöng~·alakia. 
Űh te legszentebb sziv asszony, Mária. 
lsten után téged legjobban szeretünk. 
Ujul szivünk-lelkünk, amidön nevezünk. 
Jezu~ szent szívének te vagy édes<Jnyja, 
Könyörögj érettünk, óh szép szüz Mária, 

Ti vagytok bús szivünk gyógyítil balzsama. 
.Jertek buzgó örömmel áldani. 
.Jézus és Mária szivét üdviizleni. 
Oh te legszentebb sziv asszonya Mária. 
Könyörögj éretünk Libanon galambja. 

III. 
Jertek köszöntsük meg e kedves napot. 
Amelynek hajnala reftnk \"irradott. 
Mert a szombat Szüz Mária napja. 
Boldog ember, aki azt megtartja. 
Viliasztott napja ez a kegyelemnPk. 
Szent örömtől lángol a szi\· és a lé>lek. 
Mert a szombat ... 
E napon mennyei rózsák nyilanak. 
F.:s a földre é>gi békét osztanak. 
Mert a szombat ... 
E mai napon a ~zPnt rr·,zsafüzi•r 
A föld szin(•röl a menn~·ors7.ftgba é>r. 
Mert a szombat ... 
Mi is szenteljük me~: e rlrúga napot, 
Márilinak tegyünk szivhódolatot. 
Mert a szombat ... 



Beszélgetés Gréczy bácsival 

Még a mostani nagy világrengés: a háború 
előtt történt. Egy nyári délután találkoztam 
Gréczy bácsival a fürdőtelepre vezető úton. Régi 
jó ismerősünk volt az öreg ember, akit "imád
ságos" névvel tiszteltek, mert hacsak bírta 
egészséggel, egyetlen napon sem hiányzott a mi
séről; vasárnap meg, nagymise előtt jó félórá
val: előénekelte a régi szép énekeket, imádságo
kat, az asszonynép pedig utána. Jó előkészület 
volt ez a legszentebb áldozathoz, mert ott nem 
volt szokás félrnisekor beállítani az Isten há
zába, hanem előre "hangolták a lelkeket" az úr 
dícséretére. 

Bár a vontatott hangú éneklést, imádkozást 
sokan, a nagyvárosbeliek nem találták "szép
nek", mindíg úgy véltem, hogy nagyon kedves 
lehet a jó lsten előtt a hű lelkeknek ez a buz
gólkodása. Mintha most is hallanám az egyik 
régi szép ~nekét: 

O kegyes Szüz Mária 
Te vagy tiszta szép rózsa, 
Mennyeknek dicsősége, 
Szenteknek nagy öröme, 
Halálod mikor közelejtvén 
Fiad, Jézus, úgy szerete, 
hogy halálodra lejöve 
Téged mennyekbe fölvive ... 

"Angyaloknak, mártíroknak, pátriarkáknak 
Mind az szenteknck felette magasztaltatál, 
Oly örvendetes az te szent Fiad 
Mindörökkön örökké Amen". 

A világ minden kincsénél többre becsülte 
Gréczy bácsi az ö öregbetűs imádságos- és éne
keskönyvét. 

Akkor is, amikor találkoztunk: a hóna alatt 
szorongatta, litániáról jövet. 

Elbeszélgettünk. A nagy szárazságról, hogy 
kisült minden vetemény. Szikkadt a föld, rossz 
volt a termés. Kevés a kenyér, nehéz lesz az 
l, let. 

"Dc méltán", - mondotta imádságos Gré
czy bácsi, - "mcrt nem járunk az úton, amit 
Isten rendelt. Nincs tiszteletc az ö szent nevé
nek! Sok ember nem tPsz zabolát a szájára, van 
sok nch(•z káromlás. Ha ilyet hallok, mindjárt 
cl-elmondok l'gy kis engesztelő fohászkodást ... 
Dc mi az, a tömérdek megbántáshoz képest"' 
Annyi, mint amennyi vizet Vl'Szcn szájába a 
fl•cskcmadár ... " 

l':kkor már szállingáztak a tl•lep felé a für
diivcnd(•gck. Többen elvonultak clőttünk, akar
va-nem akarva mcg kl•lll'tt nézni öket, meg az
után ki ncm tértck volna scnkim•k, nem győz
tük őket kcrülgl'tni. Mcrészarcú fiatal nők egy 
szál fürdöruhában, lt•gföljcbb valami hitvány 

f r t a : d r. V ö ö M i h á l y n é 

köpenykével. Cigarettázó, zajos, lármás asszo
nyok ugyancsak alig felöltözve. Többen így ve
:.:ették kisgyermeküket. 

Elszomorodott a jó öreg. 
"Látja-e, Ragyogóm,* ezeket a fehérnépe

ket? Nézze, hogyan viselkednek, milyen orcát
lanul! Se szégyenük, se tisztességtudásuk. Ezek
nek ugyan beszélhetnek napestig: ők élnek to
vább a maguk módján. Pedig amilyenek a fe
hérnépek, olyan az egész ország. Mit tanulhat 
a kicsinye az olyan anyától, aki maga sem tart
ja a tisztességet öltözetben, a rendet viselkedés
ben?" 

Igazat kellett adnom neki, mert csak a vak 
nem látta ezt a kibillent viselkE>dést, ezt a ki
vetkőzést minden nőies finomságból, szerény
ségből, illembőL 

nAzt hiszi, - folytatta az öreg - hogy nem 
indul meg ezen méltán a jó Isten haragja? Már 
nagyon elkapták magukat az emberek, főkép a 
fehérnépek a nagyvárosban. Isten egyszer elő
veszi ostorát, és végigver a világon, hogy észbe
kapjunk. Lesz itt még világfölfordulás, újra há
ború és pusztulás. Mert ez így nem mehet to
vább". 

Nem sok idő mulva a jó öreg - lelkében 
békességgel, az Örök Hazába költözött. A vihar 
pedig megjött, az egész földön végigszáguldó, 
tomboló vihar: a háború, minden borzalmaivaL 
- Észbekaptunk már? 

• lgy szokta azokat szólítani, akiket kedvelt. 

Ahitattal csókolják 
az újonan l-rkezö búcsúsbokor keresztjét. 
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Missziós emlékek 
VAN URUK~LET A SIRON TÚL. 

A halhatatlan lélek a test életének megszű
nt:•se után külön életet él. Elválik a testtől és el
költözik a másvilágra. Itt Isten felülvizsgálja 
egész földi életét. melyet a testtel eg~·ütt töltőtt 
d. Ha az Úr Jézus tanitása szerint a parancso-
kat megtartotta. \'agy a parancsszegések által 
elköwtctt bűnt a szentg~·ónás szentségében jó-
vátette. üdvözül. Ha bűnben hunvt el, kárhozat 

Ezek a szent misszió főbb igazságai. 

a helye. . 

Szó esik még: az Úr Jézus szent Szivéröl, 
szenvedéséről, a bűnösök iránt érzett ir~almú
ról. Azután a bold. Szüz Anyáról, imáról és he
lyileg szükségl'S dolgokról. Pl. Vl'g:-·esházasság
ról, káromkodásról, lopásról. stb. Csodálato~ 
nagy ereje van ezeknek a fenségl'S isteni igaz
ságoknak. Valóban áll az, mit a Üdvözítő oly 
tömör egyszerüséggel mondott: ,.Az igazság 
megszabadit titt•kpt". 

Az evangéliumban az Úr Jézus bőven be
,.;zélt a kárhozottak g~·ötrelméről, de az üdvözül
tek boldogságáról is. Ezekről bőven esik szó a 
szentmissziókon. Ugyancsak a legméltóságosab!J 
Oltáriszentségről. a szentmiséről és szentáldo
zásról is. Amikor az Oltáriszentségről vannak a 
szentbeszédek. akkor egész nap, sok helyen éjt
szaka is, szentségimádás van és ünnepélyes kör-
menet. Ez a fén:-·pontja az egész missziónak. En
n"'k lélekbemarkoló szépségét leírni lehetetlen
st:•g. Aki egysZl'r látta, az elfelejteni sohsem tud
ja! ... Ilyt•nkor olvad It• a legtöbb lélekről a jég
kéreg ... 

A következőkben egyes épületes esetPkel 
soroJok fel, mel~·l·k a missziókban történtek. 

Szűk a templom ... 

Kopócsapátiuan 1930. január közl•pén volt a 
misszió. Kemén~· hidegl•k \"oltak. Dl' a jó sza
bolcsi népet az m•m akadályozta, hog_v mindl•n
egyes szentbesz(•dl·n megtoltse a tl•mp!omot. 
Nem volt valami nagy a ll•mplom, dl' mégis bl•
lefért más alkalmakkor a nép. Néha kényt.:.lme
Sl'n is. 

A kórus. a szentél~-. a spkrest~·l' úg~· tel•• 

világ legjobbjai: húsz férfi. tizen
négy legény és leán~·- ts még ezután 
is munkálkodnak a hajtai testvérek. 

~f~~~g-gmost már kétszeres lelkesedéssel, hi
~ szen egészen Szent Ferenc Atvánk 

gyermekei lettek. A Magyar Bat:átot, 
Isten Dalosait. kultuszfüzeteinket már 
eddig is ismerték. Meleg s1.eretettel 
köszöntjük új. nag~·számú rendiköz
ségünket. 

hú?.fönök al~·a b(']eg;·ezi•st•\·el szt:·t
\":\ltunk a szlo\·úk III. Hendtiil t:•s 
megalapítottuk a magyar ajkú Ill. 
Rendet. Akkor li-en voltunk testv<·
rek. Azóta szepen fej liidiit t rend!
közsegünk. Tovúbbra is P1·imav Rl•
zsö kanonok úr volt a rendi ig,izgatt"l. 
Húrom ha\'onkl•nt az eperjesi magy:..~r 
III. rendi igazgatt". at~·a júrt Kassúra . 
hogy a rendi gyült:·seket megtartsa. A 
felszabadulúsig 6i-re emell<edett a 
szúmunk. 19311-ban a fl'lszabadulús 
nekünk kettős iiriimlinnepet hozott. 
A ferenees at~·úk megkapták az en
gedélyt. hog~· elfoglaljük az akkor 
épülöben lé\·ö új templomot és ko
lostort. 1939. XI. l. úta Madarúsz 
Istvún megyéspüspiik úr Öexellen
dúja \'issznadta a hl•l\'úro:-;i Feren
el's-templomot a ferenl"l'S atvúk hasz
núlatúr~t. Azóta fcrenl·<·s at~·úk \'L'Zl'
tii< a kassai Ill. Hendet. l!l:lH-!g l' 
f'iir<"cfi Liirinc húzfiiniik \·olt az igat
gatu. 19-U úta pedig 1'. Kii"i!l Anak
ll•t \'ezctl•sc ~tlatt \'agvunk. Kas:-;ún l':O: 

l<iirn;·t:·kt:•n Sze nt Fer~· n'" A!;·únk fú i:t 
nagyon szl•pen l'l•jli)dil'. A tl1<Jgvar 
ajkú Ill. rendiel< i<aS>ai li·tszú.nw 
n~eghaladja a l'iO-f.•t. <~ \'idl·ldl'kl· pl'
<ilg 120-at. Hl4:l. lll. ~ii-i·n G\"limiik>
oltú Boldug~l:-i:-<Zun.v n<tpjún ·P. }{()ni:.~ 
Anakll•t igazg;,1t.·, ht·:-.zl·dl' kt>n·tl'bL•n .{ 
ujonL'tl•stvl·r (l<(iztt• ••z t.•g.vik k<&ton.•l 
t··s 14 újunl·nü\·t·r tl'ttt• if.' ~~ szt·nt 
fog;,id~tlll1i.t1. l·s H .Íl'iol~ ll·pl'tt bt• ;.1 lll. 
HPndbl'. Egy Ill. rend1 tl'>t\·i·runk '"' 
(gy nÜ\'l·runk lardiil>i.l \onult, hug\' 
tüiü·lete:-;l•bbl'n kill.'f.'thl'-..:-.L' Krl:-'Ztu ... t 
l·s Szl·nt Ft.•rl'rH· :\t.\·:úl;, .. t. :\h g 
i.;.l'il llll'g t.'lnll·:.;.l'/.lll'lll :• l<i.l:-':o-:li :-.11>~
\'~·,k ;,tjku Ill. l'l'nd: 1l':-'~\·l·n•krl•l. 
:ddk ugy;.anc:-;;d.;, :-:l.l··p :-.t;:unb;lll \'llfl

no•li. rneghaladJilk a 1:!11-at, a \'idL·i~l 

.-\ ~lag)·ar Barát jelen számában 
.. :\lagyar lmatábor a Keresztény Egy
ségért" cimü imafüzetet csatoljuk. P. 
Puszt a y Gábor O. F. M. országos 
rendi igazgató az összes magyaror
szági harmadikrendi testvéreket be
íratta ebbe a táborba. A Magyar Ba
rát olvasói között sokan vannak. akik 
nem tagjai Szent Ferenc Világi 
Rendjének. SzerPtettel kérjük nem
terciárius elöfizetöinket, hogy külön 
is jelezzt<k a belt'pt'si szándékukat .1 
következő címre: t:g)·si•g ("tja szPr
kesztöst'gP, Budapest. ll.. :\largit
körút 23. 

Az idén is felújitjuk Szentkúton a 
püskösdi terciárius konl"erenciákat. 
Tízezrek jelenlétében ismertetjük 
SzPnt Ferrm· Atyánk szellem•'t i·s 
tprjt"Sztjük a Világi Rend eszméj•'t. 
:\lenni·! többen jelenjünk meg ezen a 
h'IPkcmPIÖ fprences találkozón. 

lla.itán hú:-;\·iothl'! fí)n \'olt ü nag~: 
Fen.•nces nup. Hajta jóakaratú nl·pe. 
~~ 1anyúk ~zL·t:.;zúnJdutt világa Szent 
F(•n·rw C\'llf'!~l·:iurnos Ul·kéjl·t. tc:-;1-
\'t·ri. iis~ztt<..~rt(J :-<zeretetrneleg~·t szí
totta fiH t:'Zen ~~ ndpon: het\'en te:-;t
\'t.'l' iiltfittc rnllgÚrll Szent Ferene 
hunbúnu ruhújút s eZ?.el megulaki
tutt;• a hajtai rendik<izs(,get. önzet
len il'it.:l•:-;edl·:-.:-'l'l. núnden egyl•ni l·r
Zf.>:-;t lt..'lretl·\·c iJ!tiit.tck be Szent Fe
renc Vi!úgi Rendjebe u hajtai tan~·a-
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Boldogháza rendiközsége is tizen
két új testvérrel szaporodott s bol
dog lelkesedéssel toborozzák tovább 
a testvérek a beöl:iizendöket. A le
gények külön rendiközségbe szen·ez
kednek s megindul ezzel az ifjúsúgi 
apostoli munka Kris7.t us arsúigáért 
t:•s édes Hazánkért. 

Jászdósán tizennégy testver tette ll' 
a fogadalmat a jászberényi kolostor 
főniikének kezébe a Ferenees napok 
!ilpr. 11-151 eJednu'nyek.:·p új fcren
L"CS ta v aszt igértek dó sai test véreink: 
legenyek. férfiak eg~·aránt ... 

Ferences napok lesznek m(•g a 
.Júszságban: Homokon. Csikoson, Pe
resen. hug~· Gener;llis Atyánk O:•s ;, 
Pápák ohajúnak mcgfelelöen min
denhova eljusson az új életet erjesz
tő ferences kovász . 

Kassa. A kassai test verek néhú1w 
:-;urban szún1olnak be t.1gl·sz nlultjul.;·
n·Jl: A l' seh rnegszúllús alatt H.l:i2-i;: 
a m;~gyar ajkú Ill. Rend eg;·ütt mü
kodiitt a szlovúk Ill. Renddel. A ren
di igazgató a megboldogult PnJ11u:' 
Hezsii prepostkanonok úr volt. 19:l2 
nyurun üzv. St·hlatzkv Sndréni· Er
zsébet nÖ\'l•r. ÜZ\'. ~tr. (;arlin:-:zi-\·; 
Kúzn1l•rnl• niJ\·l·r. (iz\' Súros:--v :\,:_ 
p:1dnl· l{lúra új(Jill'llÜ\'l•r. t·:-< l':o-.l'kl'lv
sl•gcm Eperjesre utazott. és az utt~t-ni 



volt a misszió alatt, hogy mozdulni sem lehetett. 
Pedig még a szomszéd községekből is áramlott a 
hivő sereg. Hogy a kivülrekedtek is halljanak 
valamit, a templom és sekrestye ajtaját nyitva 
kellett hagyni ... 

döm az ének alatt, mít lehetne csinálni? Nincs 
más hátra, kí kell menni a templomtérre a 
szentbeszédet megtartanil De ilyen hóvihar
ban?! 

Huzat? Hogy ne lett volna! De ki gondol 
azzal ilyenkor? ... 

Lesz, ami lesz, itt benn nem maradhatunk ... 
Eláll az ének. 

A gyónókkal alig bírtunk. Bőséges volt a 
kegyelem mükődése! 

A befejező szentbeszédre megyek a szószék
re. Míg a bevezető ének tart, körülnézek. Na·
gyon szokatlan dolgot látok. Ha lenyulnék a szá
székről az emberek fejét elérném. 

- Emberek! mondom nagy hangon, itt em
berhalál lesz, ilyen összeszorultságban nem ma
radhatunk. Gyerünk ki a templomtérre, ott lesz 
a beszéd. Szólok a harangozónak: Keritsen egy 
asztalt, vagy valami megfelelő alkalmatosságot, 
kinn tartom a beszédet. 

Mi ez? Mi történt itt? Jobban körülnézek, 
akkor látom, ·hogy nemcsak a padok és minden 
más hely zsúfolásig foglalt, hanem még a padok 
könyöklőin is állnak végig mindenütt. A fal fe
lül legbelsők belekapaszkodnak zászlótartókba 
vagy beerősített gyertyatartókba, a többi pedig 
fokozatosan beléjük. lgy állnak sorban fenn a 
nadokon! 

Senki sem mozdul. Lehetetlennek tartják 
ilyen zord időben. 

De mikor látják, hogy lemegyek a szászék
ről és hallják a komoly készülődést, akkor szál
lingóznak ki nagy nehezen. 

És kinn, a viharzó hófergetegben egy órás 
beszédet mozdulatlanul végig hallgattak! ... 

· És még mindíg kívül majdnem annyi, mint 
ig;• összeszoritva bent! Pedig esik a hó, fúj a 
szél ... Ha valaki a vágó hideg miatt megpró
bálja betenni az ajtót, felzúg a kérő szó: ne te
g:--·ék bl.', hadd halljunk mi is valamit. 

Csodás vonzóer~je van az úr Jézus szent 
Pvangéliumának! 

Hogy én utána megbetegedtem, azt talán 
mondanom se kell. Fontos volt, hogy gyónás 
nélkül nem maradt senki és 22 érvénytelen há
zasságot rendeztünk ... 

Látom, hogy ez nem maradhat így! Tünö-

te,;t\·érck létszáma kb. 150. A szlo
vák ajkú Ill. rendiek igazgatúja P. 
Füredi Lorinc házfőnök, aki szere
tettel gondozza rá bizott hivei!. Adja 
a jó Isten és Szent Ferenc Atyánk. 
hogy Kassán és vidékén m~g jobb~~n 
gyarapodjon a rendi testverek sza
ma. Barilla Alajos, Jál'int-t., pénz
túros. 

Szücsi: A márciusi Magyar Barát 
felhi\'úsa szerint mi is elvégeztük a 
Fájdalmas Anya kilencedjét a szill
l(lSkeresés szertartása módján. Szá
zan is imúdkoztunk, énekeltünk. Fe
lejthetetlen napok \·oltak. Esténkint 
1nús-mús rózsafüzl•rt. litániút é~ 
imút \'égeztünk. A kilem·edet én. Ko
\'Ú<'s Józsefné, szücsi rendi testn'r 
n•zettcm Demeter Ist\'ánné harma
dikrendi, Trombitús .Jánosné és Kol'
ka .Jánosné oltáreg~·leti tagok segtt
:.;<·gén•l. - A télen iit c,;oportban n:·
-~t·J.t ük a szúllúslu:-rest~t s nt·~~· 
,;;pntmi,;<•t mondattunk katonúink<·rt. 
""lwsültjeinkcrt. a fogl~·okért. eltün
h.•lü·rt l·s hií:-:ökért. Az újtatos:-:úgot i:-; 
•·rtl't<'k ajúnlottuk fel! 

Leánder testrér ii::en: 

Hálás szerl'tettel és köszöndtel 
adózom mindazoknak, akik m•·t:
i·rtii szerctt•ttel siettek sq{itsé
gL·mn•. hogy kisebb-nagyobb sze
sz<'rl'tl'ladományaik. u. m. t:•rml·k. 
szt•ntkt:·pek, imák, imakön~·vek. 
Szi\'-újságok. Kaszap I. Lapok, 
i\largitvirágok, Magyar Szenick 
Lapja o:•s a ,.Magyar Ba rá~· kia_dá
sában megjelent ájtatossag1 fuze
tl'kl•rt, amibiil igl'll sokat küldtek 
a III. n•ndi \l'stvt:•rl'k, amikkel sok 

örömet és vigaszt szerezhettünk, 
úgy a katonák, mint az orosz nép 
között. 

Finta I. okt. tanítónak Stridóvár 
a sok érmet és szentképet. 
Kápolnáról: Kiss Jánosnénak, 
Krisztián Vincénének, Magyar Jó
zsefnénak, és Horhausen Márton
nénak a sok szentképeket, imákat 
és a ferences imakönyveket. Pest
szentlörincről: Bircsák Vilmos ér
mecskéit, szentképeket és Jézus 
Szí\'e zsebnaptárokat Kassáról: 
Dávitkó Eszter szoc. gond. igen ér
tékes küldeményét. Azoráról: Tú
rós Anna polg. tan.. a szebbnél
szebb szentképeket. Fertőszéplaki 
III. rendi testvérek megáldott ér
mccskéil. Üjt'idéki III. rendiek 
szl'retii megemlékezését. Palic~ 
fii rdö: Pósta, szentképeit. Ráko.~
pulotáról: A III. rendi testvérek 
sok imakönyvet, imákat és szent
képt•ket. Budapest. Már. kórhá::: 
lrg. Nii\·érektöl, M. Regina. a sok 
Sziv-újságot. Kaszap I. Lapot. 
S:ubadkáról: .. A Miasszonyunk 
Lt•ányne\'elö IntézetbőL M. Flávi:1 
által küldött sok Szív-újságot. 
:Vlargitvirágokat, Magyar Szentek 
Lapját, Jézus Szive naptárakat. 
sZl'ntképeket. A pécsi Oltáregylet 
t:·s a .Sziv" kiadóhivatalának Bu
d.ape;t, a sok-sok Szív-újságo!. 
Debrecenböl: Reisinger Vilmos. sok 
Sziv-újságot és Kaszap I. Lapot. 
Kc1ssáról: Hornonnay Aranka I. II. 
o. t. ,.Magyar Barátot". Kelen-

P. Roznik Rajnér, O. F. M. 

völgy: Bokor Pálnétól, Kaszap I. 
Lapokat. A jó lsten fizesse meg és 
szeretetének kegyelme legyen érte 
édes jutalmuk. 

A címemre többet ne küldje
nek. Hazamegyünk. 

Nézsa: 75 rendi testvér buzgolko
dik Szent Ferenc Atyánk szellemé
ben. A Magyar Barát ájtatosságait 
nagy áhítattal végzik. Templomuk
ban 300-an is egybegyűlnek, s mond
ják a Fájdalmas Szüz kilencedét Dr. 
Frajna András plébános ur többször is 
megdicsérte híveit ezért a példás 
buzgóságért 

ADOMANYOK A GYÖNGYÖSI 
FAJDALMAS SZUZ úJ KEGYOI.· 
TARA JAVAKA: Kecskeméti hívek 
119.66, Dobri hívek 56.60. Zombori 
hivek 54.90, B. M.-né gyüjtése, Kecs
krmét 60.-, Zalaigriczel hívek 44.711, 
Viszneki hívek 13.24, Szent Ferem• 
VII, Rendje, Heves 10.-, D. A.-n•'· 
Szabadka 6.-, Nagycétényi h. 5.- . 
özv. Cs. J.-né, Mélykút 5.- P. A 
Gyöngyösi Fájdalmas Szüzanya ju
talmazza meg mlndazokat, akik új 

szentélyét és kegyoltárát építeni sr
gítlk. A kegyoltárra szánt adomá
nyokat mindíg a kegyhely csekkjén 
(Fájdalmas Szüzanya kegyhelyt•. 
Gyöngyös. 31.388 sz.) küldjük! Crrs 
csekklap mlnden póstán kapható :: 
fillérért. 
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BONFILIVSZ 
TEST\' íRUNK 

egyik liatal rendtársával zárdáok kertjében. Talán ép
pen repiiliigépre mutat... A légelhárító tüzérséghez 
IIZ61itotta lit a Haza szolgálata és hiisles kötelesséctei
Jesitése közben szakította ki a halál testvéri eoütte
•linkbiil Január 20-án, az orosz hómeziikön. Fájlaljuk a 
fiatalon elvesztett rendtestvért, ml, váci testvérei, kik 
közé, hacsak egy-két napi szabadságot kapott is, oly 
örömmel repült vissza mlndíg. Hálás szeretetünkbiil fa
kadó imádságunk leoen önfeláldozásának jutalma, és 
tiszteljü.: benne a macyar barát hű mintaképét, aki 
a Haza oltárára is becsülettel meghozza i•letáldozatát ... 

"A lélek, ahol akar, ott fú" 
P. Réthy Apollinárlsz, O. F. M. 

(Folytatás.) 
A Lélek ahol akar, ott fú. 
Azonban a szél szárít, de rombolni is tud, me

lyet áraszt, azonban hideget is hoz. 
Sárfalván, Háromszéken, a misszió után át

mentünk P. Kovács Atanázzal, kinek oldalán még 
csak kezdő inas voltam, második működésben vet
tem részt Ozsdolára, hogy ott is kezdjük meg a 
missziót. Mikor kocsira szálltunk, hát jó néhány tíz 
legény lóra pattant s elkísértek az ozsdolai temp
lomhoz, hol a pap ép Szcntségimádást végzett be
gyült nagyszámú híveivel a misszió sikeréért. Be is 
indult mindjárt s szépen sikerűlt. (1921. év nagy
böjtjében történt.) 

Lovasbandérium ... virágvasárnap. Melcg szel
lő, szép idő, boldogság, öröm, megelégedés jár nyo
mában. Vajjon nem lesz ennek nagypéntekje is? 
Hisz víg farsangnak szomorú nagyböjtje szokutt 
lenni. 

Nehogy elbízzuk magunkat a jó Isten gondu5-
kodott keresztről is. lgy teljes az élet. Borúra derű, 
derüre ború. 

1938-ban épp egy hétre rá Kárásztelek közsé
gekben, Szilágy megyébcn alig kezdtem cl a misz
sziót, a román csendörség letartóztatott s két napig 
internált a plébánián. illetve egy földbirtokos csa
ládnál, míg táviratváltások, intervcniálások utún 
folytathattam tovább. I ppe n a g kat. romúnok ki· r· 
tek, tessék átjönni a templomunkba, az nagyobb. 
többen elférünk, mert mi is akarjuk hallgatni a 
szentbeszédeket, tudunk magyarul. 

"Ahol a Lélek akar, ott fú". 
Petébcn, Szatmár mcgyében a gk. romún pa 1J 

megkért, hogy tartsak híveinek missziót, mert ma
gyarul tudnak. Egyik nap kimentünk a temetöbl' 
körmenetileg. Az asszonyokkal a rózsafűzért közii
sen végeztem, a férfiak énekelni kezdtek a pappal 
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románul. Ima után mi magyar énekre gyujtottunk, 
mire a férfiak is velünk folytatták magyarul s 
együtt zengedeztünk végig a temetllbe s vissza a 
templomig. 

A pap megelégedetten jegyezte meg: főtiszte
lendő úr, úgy-e milyen szépen megfér a magyar s 
a román a katolikus vallásban, mindkettő jól érvé
nyesült. Megjegyzem a falu lakói magyar gör. kat. 
vallásúak voltak s azok is maradtak a megszállás 
alatt. (1929. év április havában történt.) 

Mindezek még jobban meggyőztek a gondviselö 
Isten végtelen jóságáról, Ki egyformán kelti fel a 
napját jóra-rosszra s azt akarja, hogy a bűnös meg
térjen és éljen; a jó pedig legyen jobb. Egyben be
igazolódott Krisztus Urunk mondása: "ne legyen 
gondotok arra, hogy miképpen s mit szóljatok, ada
tik nektek abban az órában, mit mondjatok". 

Isten útjai kifürkészhetetlenek s az Ö ítéletei 
megfoghatatlanok. "Ahol a Lélek akar, ott fú". 
Aiww."T§"..M~-· ....... ~ .... " 
RÓMA 

A mindennapoknak szintelen szavát 
legszebb hajnalok bíbora fussa át! 
Kimondhatatlan szent szeretet heve 
szívünkböl égigérö lángot vessen! 

Magyarok ... mért van mosolygó reggeltek 
ma is, - bár a népek fegyverre keltek! 
Kinek az áldásával csillant itt fel 
a hit fáklyája s nyomán minden porszem? 

Ki emelte az Eucharistiát 
fölénk megérezni Isten szent Fiát, 
hivő imádattal Öt átkarolni, 
s általa - a sátánon is kifognil 

Ti jók, alázatosak! Sebesültek 
és árvák védői, Ti emlékeztek! 
Ott térdeltünk fiatalok, öregek, 
szemünket áhítat könnye törte meg! 

Ahitat és titokzatos boldogság! 
Valami csodás szivárványszín forrás! 
Hösöket táplál és - méltóságot ad! 
Belöle erő s gyengédség is fakad! 

Látom most is a bűnbánat éjjelét, 
ifjak, aggastyánok lehajtott fejét, 
hallom a csengetyű ezüstös szavát ... 
s egyszerre irgalmatlanul hátbavág 

a bombadörej ... Nemcsak a vér és könny, 
ami megrendít! - Egy szempár, mely égőn 
tekint maga elé - tördelő tenyér -
(•s megtört remény! - Fohász Fiaiért ... 

Ujjak, melyek érintése fölemelt, 
áldott, gyógyított, cllenségen segített ... 
E bénult ujjak kínjánál nincs nagyobb! 
Ti Legjobbak, Vele imádkozzatok! 

Mind, akik csak áldása alatt voltatok, 
kik tudtok forró hálát, alázatot! 
S lássatok szétnyilt fehér angyalszárnya!, 
melyböl mcnekülnek a sötét árnyak! 

Elüzi az égigérö szen•tet -
dl' szüntclenül könyiirögjetl'k! 
.h·zus szent ncvébPn - az ellcnsi•gi·rt 

hogy megmutassa -- l'mberség(•t! 
hogy Róma szl·nt küsziib(•n tüdn•l•ssi•k. 

Czirákyné Huck Gizella. 



G A L A M B -n ú c 
JFJúSAGI ROVAT anyánkat köszöntjük? Tudjuk-e, hogy 
Rovatvezető: Dr. Monostory Elekné Jézus után minden reményünk csak 
Eger, Vécsey-utca :!ö szám. benne van? 

Nézd e .. k e képet l 
Mond ? mit látos rajta? 

MEGTANULTAM MOSOLYOGNI. 

Villamosra várok. l!:rdekes meg
figyelni a várakozó emberek arcát. 
Némelyik szempárból a türelmetlen
ség tükröződik, szeretné kinyujtani 
a karját, és magához rántani a las
san döcögő kocsikat. A másik merev 
tekintettel nézi a fényesre csiszoló
dott sinpárt. Neki minden mindegy ... 

A várócsarnokban két diák áll. Az 
egyik csüggedt testtartással támasz
kodik az üvegfalhoz, arcát végig
szántják lassan gördülő könnyei. Tár
sa ráteszi kezét az elernyedt vállak
ra, alaposan megrázza, és energikus, 
érces hangon rászól: 

- Győzd le magadat! 
Egy pillanatig ijedten nézem a lo

bogó szemü fiút, azután lassan meg
fordulok. Már nem érdekel az előbbi 
cél. A~am lázasan dolgozik. Mintha 
harangoznának a fejemben, úgy kong
nak sokszor egymásután a szavak: -
Győzd le magadat! 

Lábam, mint megriasztott, tüzes 
csikó rohan velem az egyetlen hely
re, ahol igazi szeretet sugárzik be
lém. Leborulok a tabernákulum előtt. 
Szeretnék mélyen belenézni saját sze
membe és széttörni a magamková
csolta vasbilincseket. 

- Jézusom! Nézd itt van egy lé
lek, aki még nem találta meg az iga
zi énjét, aki erőért könyörög, aki 
Tőled remél mindent . . . mindent ... 
ú tudom, hogy fel fogod emelni ezt 
a csüggeteg lelket és elszakíthatat
lanul Magadhoz láncolod 

Lassan felemelkedik a fejem. A 
szines ablakon beszűrődő napsugár 
aranyos fénye szinte megeleveniti az 
oltár kopott szobrocskáit. S a magas
ból a keresztrevert Krisztus moso
lyog felém. A kereszt lábánál térdelő 
angyal, mintha a réghallott szavakat 
suttogná: 

,.Ha minden elveszett és összeomlott, 
Ha életed kegyetlen és mostoha, 
Egy fénysugár ha~:t az éjtszakába 
Az úr szava: Nem hagylak el soha!" 

Bencze 1\lária, Budapest. 

MAJUSI tDESANY ANK. 

.,ú Mária hazánk reménye 
Bús nemzeted zokogva esd, 

SzGs Máriának mGvéezi 
Bát azonkívül? (rajza. 

Minden z:.eményünk csak Te vai;, 
Szent Szuz Anyánk, ó el ne hagyj l" 

Anya s a Gyermek; 
Két ki• madárka. 

Tán énekelnek. 
Lauly Lászl6, Pécs. 

AVE MARIA. 

Semmi mást. Semmit? Lássad már végre l 
S ha talán m.;g most sem vetted észre, 
Megmondom néked, hogy én mit látok: Szárnyalva szállt a dal az ég felé: 

Ave Maria! S elragadott a hang, vitt 
a magasba, a felhőkön túl: Udvöz-

Mindent,a nagy Célt., a Boldogeágot .. , 

O MINDIG! légy! . 
Felemeltem a szemern az égre, és 

láttam tündökölni az égi Királynőt. 
Kitártarn feléje a karom, esdőn, kö
nyörgőn: ora pro nobis! Láttam az 
érettünk imádkozó jóságos Anyát. 

Es a kórusról zengett, bongott a 
dal: 

Ave Maria! 
Lltvay Piri, Nagykanizsa. 

Tavaszi dal 
Atyeim ... 
Mi Atyánk! 
Feléd dalolom 
száz lJilágon át 
allelujás lellirem 
leglJágyóbb dalát 
... Feléd 
egy életen ál. 

A sors néha. - látod, 
Szélfoszlik a remény. gond, 
s szerle hull minden 
mi kedlJeS lJoll. 
szerte, minl rózsaszirom. 

Megcsalnak. meglJetnek 
százszor az emberek 
de Te, - tudom -
bár néha lesujt karod. 

meg t, por. 

léltesz. ÓlJSZ, szerf'tsz engemet, 
s megbocsájtod nekem. 
-ha kérem, -
minden lJétkemet. 

Ezért lJagy Te .Vagy, 
Ezért oagy Te ló. 
Bölcs, Szent, /gaz 

és Mindenható. 

Ezért zeng!'m Feléd 
s:::á::: oi/ágon át 
lelkem allelujás 
tnL"uszi dalát. 
- fpléd 
egy életen <Í t. 

Két ablakszemmel nézem a világot 
S ha tükre fényes és tiszta, 
Szüzanyám lelkemre szórt mcsolyait 
Ragyogva csillagja vissza. 

Két ablakszemmel nézem a világot 
S ha tükre zavaros, sötét 
A mélyén akkor is. visszaragyogja 
Szüzanyám aggódó szemét. 

Kovács Rózsa. 

SZENTS2GIMADAS. 

Erről talán nem is kellene beszél
nünk. Mindenki érezte már, mit je
lent, amikor köröskörül csend van, 
és a lélek egyedül marad az oltár

.szekrényben elrejtett lstenével Itt 
nem kell félnie a szórakozottságtól, 
a hidegségtóL Csak elgondolja, meny
nyire várta őt, kicsi emberkét Jézus, 
akinek pedig angyalok milliói zen
genek dícséretet, - és máris elönti 
az áhítat. Csak arra gondol, hogy az 
ö kedvéért, ezekért a néhány perces 
szentségimádásokért marad Jézus a 
világ végezetéig a földön; és kicsor
dul belőle a hála. Eszébe jut Jézus 
gyakori magánya, - és szánja Ot. 
Kárpótolni igyekszik: szeretl. A sze
retö embemek pedig nem kell taná
csot adni, mit tegyen, mit mondjon, 
megsúgja a melegen érző szive. 

A szentségimádás végeredményben 
neveli a lelket megszenteli. Azért a 
szentségimádó, titokban lefolyó élet 
sok tekintetben tökéletesebb lehet a 
Jegmunkásabb, legáldozatosabb, kül
sö életnél. Bizonyiték erre maga az 
úr Jézus, aki az Oltáriszentségben éli 
reJtett életét a világ végezetéig, pe
dig, ha lenne ennél fölségesebb, di
csőségesebb életmód, biztosan azt v:i
lasztotta volna. 

Velcsov Ilona, Szeged. 

LEGYEN MINDEN MUNKAM tDES. 

Legyen minden munkám édes, 
Legyen benne szeretet. 
;·,rert csak tiszta szeretettel, 
Vczühetek lelkél<et ... 

Rajna János. Eszeny. 

tlZEN A GALA!\IBDŰC. 

LP~yen minden munkám édes. 
!VIuzsikáljon a szavam. 

Elet vonatunk sebesen száguld ki
fürkészhetetlen pályáján. Változatos 
tájak. egy-egy tovatűnő évnek epi
zódjai tarkitjúk útunkat. Eltünt a 
karácsony, a multé a nagyböjt. a 
húsvct, s lnost itt állunk a májmi 
Szüzanya trónusa előtt. Meg kell áll
nunk. Köszöntenünk kell Edes.c<nyán
kat. Akit elkísértünk a Golgotára, 
Akivel együtt örültünk húsvét reg
gelén. Edesanyánk ö. A kereszten 
függő Krisztus neki adott minket. 
Hiszen Szent János szemclyében mi 
is ott álltunk a keresztfa alatt. Mi
kor felbúg a májusi litániára hivó 
harang szava, s kigyúlnak a gyer
tyák Mária oltárán, érezzük-e, hogy 

Kispát Kovács J. Alsónyék. Verse, 
~ajnos. - késön érkezett. M<ir 

nem lwrülhetett be a húsvéti számba. 

A so~t'retet útját járva, 
Aldozhassam fel magam. 

Pintér József, Kecskemét. 



Felvétel a Ferencrendbe l 
Szent Ferenc Atyánk virágos kertJébe várunk min

den Ifjút, akit Isten kegyelme hozzánk hiv. 
A KAPfSZTRAN SZENT JANOSROL NEVEZETr 

FERENCES RENDTARTOMANY fökép lelkipásztorko
dással bel- és külmlsszióval szolgáUa Isten országát. 
Múködésl területe a Nagy Magyar Alföld és a Dunántúl 
és Felvidék keleti része. Középlskolás ifjakat a jász
berényi Szeráfi Kollélf(umba, az érettségizett ifjakat 
pedig egyenest a szerzetbe veszi fel. A Tar&ományféi
nökség címe: Budapest, JI., Margit-körút 23. 

A SZUZ MARIAKOL NEVEZETr FERENCES 
RENDTARTOMANY a lelkipásztorkodás, kül- és bel
misszió mellett gimnáziumi tanárkodással ls foglalko
zik. Területe a Dunántúl és a Felvidék nyugati része. 
Folyamodhatnak érettségizettek vagy oly Ifjak, akik 
legalább, a lf(mnázium IV. osztályát jó eredménnyel 
végezték; felsöbb osztályúak elönyben részesülnek. A 
szerzetesi próba év elteltével a nemérettségizettek mlnt 
ferences papnövendékek végzik hiányzó clmnáziumi ta
nulmányaikat. A Tartománytönökség címe: Budapesi, 
IV., Ferenciek-tere 8. 

A SZENT IS'l'VANROL NEVEZETr ERD"F:L Yl 
FERENCES RENDTARTOMANY az erdélyi katolikas 
magyarság vallási és társadalmi életét szenteli és mentl 
meg bósi küzdelmek és apostoli vállalkozások árán a 
Hazának. Lelkipásztorkodnak, tanítanak, bel- és kül
misszióval helyt állnak, a nemzetiségek között elszóro
dott magyarokat kutatják fel és szervezlk, stb. Felvé-
telt nyernek· olyan Ifjak, akik a középiskola legalább 
IV. osztályát jó eredménnyel végezték. 

Kérvényükhöz csatolják be a következö okmányo- 7. szülöl beleegyezés, melyben az is kl van tüntetve, 
kat: 1. Keresz&levél; 2. bérmálási bizonyítvány; 3. szii- hogy a szülök szerzetbe vonult gyermekük&éil, vanr a 
letési kivonat a polgári anyakönyvi bivataltól; 4. erköl- szerzet&éil anyagi támogatást nem várnak. 
esi bizonyítvány a lelkész&éil külön lezárt boritékban; Jelentkezési határidö: 1943. július 10. 
5. orvosi blzonyftvány, különös lekintettel a szemek, fo-
gak és tildö egésZBéci állapotára; 6. az egyes rendtarto- SZENT FERENC HIV!? 
mányban megkivánt végzettségról iskolai blzonyitvány; Mf:G MA KOVESD, AZONNAL FOLYAMODJALI 

lrógép! 
Számológép! 
Szorzó és 
Összeadógép! 

KölcMinzée, vétel, csere. eladás. 

Nagy raktár új ée ujjáépített gépekből 

VajdaZolt4n~6zsef 
dp 61. 

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

Kedv• Olvuólnk6r& és terJ..tllnkK& mbu1ea 

b6nap els6 aomba&JAD rene& 7 6nkor -tml-
116& -ndank a G~nua.& 1'6M.,_ Bldls&Qa 

kegyol&ú'ánil. Lélek!len lllindalul7laa ap.ol6d

Jank Jésua kerastiidoutüa - a napoa, • eu 
alvvel, enr ltlekll:el ostromoUak a .eDQsl 
Atyát boeáaatért, békéért, IIIIDdaa sstllrMdak6rtl 

+ 
HALOTTAINK: 

Teschler Béla esp. pléb., Gyöngy&, 
P. Slnkovics Frlnres OFM., Szeged, 

Fr. Buzás Bonfillasz OFM. 
llösi halott a Don melletti harcokban, 

Fodor István hősi halott, 
BoJvári István, Dusnok, 

Ozv. Mitls Bálintné, CsantaYér, 
Neugenbőven Ernii, Deszk, 
Hoppermann János, PL'c!L 

Elban:r& eliillse&éilnkér& havonta 116& -&mls6& 
matatalik bel NyugodJanak ~belli 

KaptUtrán-Nyomda, Vác. 20811842. M. B. enpd.éllyel. Müvezet6: Farkass Károly. 


	HU_b1_FM3-8315_00173_2R
	HU_b1_FM3-8315_00174_1L
	HU_b1_FM3-8315_00174_2R
	HU_b1_FM3-8315_00175_1L
	HU_b1_FM3-8315_00175_2R
	HU_b1_FM3-8315_00176_1L
	HU_b1_FM3-8315_00177_2R
	HU_b1_FM3-8315_00178_1L
	HU_b1_FM3-8315_00178_2R
	HU_b1_FM3-8315_00179_1L
	HU_b1_FM3-8315_00179_2R
	HU_b1_FM3-8315_00180_1L
	HU_b1_FM3-8315_00180_2R
	HU_b1_FM3-8315_00181_1L
	HU_b1_FM3-8315_00181_2R
	HU_b1_FM3-8315_00182_1L
	HU_b1_FM3-8315_00182_2R
	HU_b1_FM3-8315_00183_1L
	HU_b1_FM3-8315_00183_2R
	HU_b1_FM3-8315_00184_1L
	HU_b1_FM3-8315_00184_2R
	HU_b1_FM3-8315_00186_1L
	HU_b1_FM3-8315_00186_2R
	HU_b1_FM3-8315_00188_1L

