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BUDAPEST HARMAS GÖCPONTJABAN iltöt

ték !e! :ü: idei Könyvnapon sátrukat a magyar fe
rencesek. A Margit-körúton Budán és a forgalmas 
Rák6czi-úton a Rókus el6tt a Magyar Barát, a Fe
rendek-terén pedig a Szent Antal árulu a ferences 
kiadványokat. Tavaly még merész ötletnek és út
törö kezdeményezésnek látszott a vúári zajban a 
Magyar Barát könyvsátora, az idén viszont egyene
sen elvártuk, hogy ott le~n~en minden heingos reJc-
14m nt!llcül is el1!/i1ce · Cl leg;obban t'e1c14mirozott 
JcönflveJcneJc: a MAGYAR BARAT KÖNYVEl Itia
báló regényclmek ldnáltik magukat, könnyMajsú
lyo alkotások rikoltottak az ember szemébe, s mily 
j6 volt megpihentetnünk Örök Irás szellemét kutató 

· lelkünket ezeken a ferences könyveken ••• V e~lami
lct!pen eze t!t'eztiiJc: ezek Cl Jcönfl"elc áem olue~aoJc, 
mit1t Cl tlJblrielc. Miért? Mert ezekben krisztusi szfv 
C8elldül, mert ezekbal ferences kult6ra IlUgirzik •.• 

A KAPISZTRAN-NYOMDA könyvei nem az 
olts6 sikerre vadásznak. Mégla versenyképesek 11 
legmoden&ebb JciCidóvcillc&lc&toJc bármelyikéveL Mert 
J) Umcagadczgscigulc egyenesen megleplt A katoU
tus élet összes frontjait felöleli. A Gyöngyöai Fe
rences Könyvek hófehér kötetel a .keresztény Ndo
mclnfl pajzsával és kardjával harcolnak. A kék táb
lájú "Lélek útjai IstenheZ", ,,Beszélgetek a lelkem
mel", sl.b; 11 lelJewlet útveszt6iben biztos kalauzok 
és magas élettanácsok szétsugirzói. Pazar kis könyv: 
a Philomena: Cl fet"eJ~Ces szt!pirodczlom gyöngflel Az
tán a missziól Jcönfl"ecslct!Jc: az lsten D4lo8Cii kiad~ 
ványai és a kultuszfilzetek egész galériája mind a 
ferences ötlet, tevékenység és toll kedves termékei. 
A Ke~pisztntn-nflomdcz azonban nemcsak témagaz. 
dag, hanem b) Cl fe;lett tlflomdcztechniJca magaslatán 
is áll! A betilk egész skálázata megtalálható Cl sze
dt!sekben, Cl tördeláeJcben · Cl szépség és merészség 
sok-sok eredetiségével, Cl Jcüls6 JciciillitcisbCin a csfn, 
és a megnyerö mosolygás a rajzokban; Mcinon Lcz. 
jos, a nevet6 ifjú arcok és a derils Krisztus-fejek 
rajzmtivésze legtöbbet a MCiftllat' Bat'cimt&Jc dolgozik 
legújabban. Mégis az emlitett két ponton túl, e~mi a 
fet"ences könyveket mamdczndóvci ú mindig id6-
szerúvé teszi, az, hogy c) Clpoltoli it'clnfiCI van min
den irásukna;.l Ok nem azért frnak, hogy könyv 
szülessék, hanem Náluk Krisztus Országáért állnak 
sorompóbEl a tollak. Egész szlvvel, egész odaadással 
u ólomkatonik 11orfalai az Evangélium szent esz
ményeién küzdenek ••• 

A FERENCES KÖNYVBAZART mÍnd a három 
nap nagy tömegek álltik körül. SenJei sem ;ött e! 
ii.res Jct!zzel a scitt'aJctól, mindenJci vett wlamit. Meg
kérdeztünk több vevót, miét't. épen ferences köny
veket vesz? trdekes válaszok hangzottak el, mi 
csupán nyolc röyid feleletet rögzitünk ide: l. Men 
t!t'deJceseJc, ~le vannak képpel . . . (Egy kisfl.ú meg
állapftása). 2. Mm Cl fet'ences hittudom4nf1 sugcit'· 
z6i ... (Egy kispap). 3. Met't ez apcim is fet"ence• 
ne~ptcin olvuott! (Egy parasztbicsi). 4. Mm min.. 
dig Cl jet"fml!es templombA ;ciroJcl (Egy szegény asz
szony). 5. Mm tele vonne~Jc szlt1t1el, derit~el ••. (Egy 
el6kel6 hölgy). 8. Mm egénen Cl mi pcapjCiiRlc Cl fe
t'fml!es pcitet'ok lis frclteroJc. (Egy munkásifjfl). 7. 
Mm sole nevel6et'6 sii.t'ii.södUc bent~ülcl (Egy tanár). 
8. Mm Cl Szentit'cis mellé tehetem ezelcet Cl lc6nfltle
Jcet. (Egy középosztálybeli úr). !s Igy tovább, végig
kérdeztünk sok embert, és ahány száj, annyt fel~ 
letet kaptunk. Igen, mindenki vásárolt a .M'CitnJCIT 
Be~t'cit "könyvbazárjib61 valamit, mert mitldenlci . 
megtC114ltCI Cl mtlflcll!t1 S mindenki a sajit uemv4-
gén át nézte ezt a B,.zárt! 

·p, KÖNIG KELEMENNEL, az újonnan elind1-
tott Egység 'Otjának a uerkeszt6jével hOBBZ&bb 
ideig elbeszélgettem a Magyar Barát k6nyvaátori
ban. O is segitett árulni és sokan megrohanták 
autogrammokértl HiBzen sokat látott és tapasztalt. 
Berlinben: a magyarak pasztor6ci6ja közben megis
merkedett a német protestantizmussal egész közel
röl, s ·meglátta korunk egyik legégetabb problémá
ját: miJr;pen Jcözeledheme Cl Jce~tolic:izmus t!.- p1'0-
testanttzmusi' Nagy kérdés, de ha sikerülne meg
oldani minden engedmény nélkül Cl Jcet"eszténv e~n~
hcizAJc ei!Jist!gt!t, roppant hordereja lennel S amig 
be.tzélgetilnk, egymásután jönnek az emberek, lopva 
végignézik P. Kelemen sudaras termetét, és fizetnek 
elő az E~n~st!g 'Ot;cir:a, veszik tudós-könyvét: A ke
resztény egyházak egységét, amely tudományos ve
rettel és nagy müveltséggel tárgyalja le az egész 
kérdést. Ha sikeriU magyar viszonylatban nagyobb 
eredményeket elérnünk az egust!g terén, akkor az 
utókor sohasem fogja elfelejteni a merész úttörő 
kezdeményezését e téren a Ke~pismcin .Rendtat'to· 
mciny ferenceseineki A Magyar Barát könyvnapi 
ujdonsága: A magyar Jce~tolilcus egflhciz nemzeti 
zliMtai szintén ezt a célt szolgálja jórészt. Ennek 
is nagy sikere volt ... 

PAX ET BONUM a ferences vezérige. S egyéni 
szempontból az tetszett nekem legjobban, hogy en~ 

(Folutatása a borit~k hannodile oldCIIdn.) 
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• y éz11s 8 z h· e és a ferences sz f''. 
P. dr. Kalmár Özséb, O. F. M. 

Al. Szent Margitnak megengedte az Űr, 
hogy megláthatta Assisi Szent Ferencet égi di
csőségében. Rag:vogó fényárban úszott előtte 
Szent Ferenc és fiilséges a!akját a többi szentek
nél tündöklöbb dicssugarak övezték körül. Ekkor 
tudta meg Szent Margit, hogy Szent Ferencet 
kiiliinösen melcg rokoni szövetség fűzi Jézus 
isteni Szívéhez. Azt is megtudta, hogy Szent 
Ferenc a Legszentebb Szívvel egyesülve állan
dóan fölajánlja magát a megsértett isteni Igaz
ságosságnak engesztelésül a bűnösökért. A jele
nés azzal végződött, hogy az Úr Jézus Szent Fe
rencet jelölte ki számára pártfogúul az ö Szeni
séges Szíve tiszteletének terjesztésében. 

Vajjon miben kereshetjük az okát ennek a 
különösen meleg szövetségnek, amely Szent 
Ferenc és Jézus Szíve közölt fennáll? Bizonyá
ra Szent Ferenc szívének abban a határtalan 
g;\'Öngédségben, amellyel ö Jézus Szíve fájdal
mai iránt viseltetett. Mint valami csodálatos 
passziflóra, sziintelen csak azt kereste Szent Fe
renc Jézus életében, ami megaláztatást, keserű
séget és fájdalmat jelentett a legszeretöbb Szív
nek, hogy azt mind külön-külön megsirathassa. 
Ezért szerette olv kimondhatatlanul a jászolyt 
í•s a keresztet. Ez indította öt oly mélységes 
részvétre és teví•keny szeretetre az oltáriszent· 
sí•gi Jézus iránt, aki a szent ostya szine -~Jatt o~y 
elhagvatott:m virmszt kiiziittünk. Az o szoka
sos i~ájából ,.Imádunk téged, Szentséges Uram, 
Jí•zus Krisztus itt í•s minden templomodban" 
kiolvashatjuk, hog;\· mennyire szerette volna a 
világ minden szl•ntségházát átkarolni, hogy meg
oszthassa a szeretet Rabjának keserű elhagya
tottságát. Szeretií rí·szvétében oly közel símult 
Jézus Krisztus, itt és minden templomodban"
sebét. Ettől fogva nemcsak tisztelte és sirat~a 
az isteni Szív fájdalmait, hanem igazán meg IS 

osztotta: egyiitt szenvedett vele. 

csak megannyi új seb tátongana a legjóságosabb 
Szíven, ahány új áldozata van a háborúnak ha
lottakban, sebesültekben, ahány új gyászfátyo
los édesanya és hitves, ahány új könnyes szemű 
árva jár köztünk. Higyjük el, ma nagyon fáj 
Jézus Szíve és nagyon várja az új Szent Feren
ceket, akik résztvesznek féjdalmaiban és akik 
Szentséges Szívével egyesülve szüntelen föl
ajánlják magukat a megsértett isteni Igazságos
ságnak engesztelésül a világ bűneiért. Legyünk 
meggyőződve, hogy ezek az új Szent Ferencek 
siettetik majd a háború végét és a szebb jövőt. 

Mennvire iisztiiniizhet mindnyájunkat Szent 
Fen•nc pt:•idája, hog;\· mi is rí•sztwg~·ünk a ~e~
szentebb Szív fújdalmaiban. Nemde annal. IS 

inkúbb, mivel most az egész világ szörnyű v~r
iiziinben áll? Nl•m kl'll-e éreznünk, hogy ma mcr- • 
hetetlen nagyok Jézus Szíve fájdalmai? Mintha 
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A MAGYAR BARÁT PRÉDIKÁL 
Meghallgatta és feljegyezte Budai Pelbárt atya. 

Messze földről jöttem. A napok sokasága 
tűnt el az idök tengerébe, mióta utoljára láttam 
atyámfiait. Az élet végigszántott rajtam és hom
lokomra mély barázdát vont. Szívem kivetette 
magából, amit rozsda és moly megemészt. Már 
nem táplálkozom, mint a gyermek; testem egész
séges barna kenyéren és friss vízen él. Férfias 
cselekvés az életem. Szememnek élvezet a Kár
pátok jeges csúcsán való pihentetés és lábam 
keményen rója az Alföld búzátringó rónáit. 

Nézem az eget, figyelem az embereket, ke
resem véreimet. 

Megváltozott a világ. A régiek elmentek, is
meretlenek haladnak az élet útján. Hová téved
tem, Uram, Istenem? 

A harangszó a régi és ősi a templom tor
nyán a kereszt is. 

De az emberek? Atyámfiai ezek? Szeműk 
üres, beszédjük szomorú, ruhájuk silány, járá
suk erőtlen. Örökrészük másokra szállott, há
zaik idegenekre. Apátlan árvákká lettek, anyáik 
özvegyek. Bőrük izzik az égető éhségtől. Lehul
lott fejükről a korona. 

Mi történt az emberekkel, Uram? 
Az lsten tüzes ostorral vert végig a népe

ken ... 
Hamuban és zsákban gyászol a7. egyház. 
A könnyeknek és a szükségnek ideje ez! Je

lek és csodák vannak az égen. Üstökös csillag 
száguld végig rajta ostorszerű csóvájával. 

A föld egyik része harctér, a másik temető. 
Az egész világ siralomház. Könnyek árja da
gasztja a vizeket és a fájdalom megtölti a föld 
mélységeit. 

És ti, kik sokan vagytok, mint a tenger fö
vénye? 

Nektek ez a tréfa f>s dáridó ideje? Quid hic 
statis otiosi? Összedugott kezekkel és tátott száj
jal mit bámészkodtok? Az ellenség már a kaput 
döngeti és ti a kancsó fenekét vizsgáljátok? A 
szép templomok nektek csak lomok ... 

Jajgat a nyomor, míg soknál tele a gyomor. 
Az úr napja nektek a dáridó napja, amelyen a 
csapszéket látogatjátok szentmise helyett? 

Tudjátok, honnan jő a förgeteg? 
A ti bűneitek, tobzódástok és garázdaságtok 

nyomán; mert a bűn az a mágnesvas, amely ide
vonzza a kardvasat! 

Ubi erit victoriae spes, si offenditur Deus? 
Hogyan remélhettek gyözelmet, ha kerülitek 
Isten házát, meg a szentmisét és felrúgva az Ö 
törvényét, letértek az Úr útjáról, hogy az ördög
nek szolgáljatok? 

Hol találom az igazi Isten-félelmet? 
A bibliabéli asszony megtalálta elvesztett 

garasát, Saul az apja szamarát, az egiptomi Jó
zsef is meglelé bátyjait, de nálatok, gyujtsak bár 
ezer lámpást, akkor sem lel, még a sas szeme 
sem szégyent és lsten-félelmet. 

Azt olvasom a Szentírásban, hogy a pusztá
ban prédikáló Ker. Szent Jánoshoz futva jöttek 
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az emberek, hogy bűnbánatot tartsanak, kérdez
vén: 

Mi tévők legyünk? ts a prédikáló mondá 
nekik: Neminem concutiatis, neque calumniam 
faciatis, ne ártsatok senkinek, ne rágalmazz és 
ne hazudj! Hanem érjétek be a ti javaitokkal és 
kerüljétek a gonosz alkalmatosságokat. 

Hallottátok? Isten nevét hiába ne vegyétek! 
ts· ti napjában százszor is kihívjátok az Ö 

haragját és úgy mennydörög, meg villámlik a 
káromló szó, hogy nem győznénk miatta a haran
gokat félrevernil 

De ha minden gonosz szóért, amelyet mcs
datlan szátok kiejt, egy-egy hajatokszáJa veszne 
el, egy éjtszaka alatt tar koponyátok lenne. Dá
vid is legyőzte Góliátot, de hol vagyon megírva, 
hogy átkozódott volna? 

Avagy azt hiszitek, hogy "segíts Uram"-hoz 
nagyobbra kellene tátani szátokat, mint a ká
romló szóhoz? 

ts halljátok a parancsot: "ne lopj!" Ezt 
ugyan ti szószerint veszitek, mert nem orozva, 
de nyiltan elviszitek, eJharácsoitok mindent. Tő
letek nem marad pénz a láda-fiában, viszitek a 
tojást a tyúkkal együtt. - Contenti estote: érjé
tek be a magatokévaL 

De nemcsak a szolga a bűnös, hanem az úr 
is, mert fölülről megy a romlás lefelé. 

Tüzet gyujtottatok: fejetekre ég maholnap 
a ház. Tüzet gyujtottatok bűneitekkeL Siessetek 
oltani, amíg nem késő. Oltsátok a tisztítóhely tü
zét is jócselekedetekkel, oltsátok a tüzet a földön 
imádsággal és könyörgésekkel és megtéréstek
keL 

tn pedig sóhajtok Péterrel és jajveszékelek 
Mária Magdolnával és kiáltok nagy fennszóval a 
Szentlélek úr Isten nevében: hallgassatok meg 
és térjetek meg, és engeszteljétek meg a meg
bántott nagy és szent ISTENT. Amen! 

Fájdalmas Anyánk, Nagyasszonyunk, 
ma ismét veszély szakadt reánk. 
A Te országodért harcolunk: 
segits bennünket Edesanyánk. 

Kihez menjünk, ha nem Teho:zád, 
ki érti jobban s::ívünk szavát, 
mint Te nagyTájdalmú S:::üzanyánk, 
kinek szívél hét tör járta át ? ! 

Harcokban járnak hös Fiaink: 
óvd öket minden veszélyen ál 
és hozzad haza gyözelmesen 
vérünket, a magyar katonáll 

Könnyü l.ás:::ló. 



Az örökké d S mo ern zent ... 
P. Fenyvesi Jeromos O. P. 

(Karcolatok Páduai Szent Antalról.) 

A magány csendjében. 

Allitólag Seneca jelentette ki először ezt a 
tartalmas bölcseséget: "A magány: az Isten!" 

A nagy szentek mind magányban születtek. 
A csend volt bölcsőjük. Ez nem csoda, hiszen 
Krisztus is arra tanított példájával, hogy szeres
sük a magányt. 30 évig teljesen visszavonultan 
élt s mindig, amikor újabb és újabb lendületeket 
vett az apostolkodáshoz, visszavonult a pusztá
ba ... 

A magány nagyfokú szeretete a szembeötlő 
vonás Páduai Szent Antal életében is. Marokkó
ból Sziciliába, Messinából Assisibe, Umbriából 
Romagnába való kalandos utazásai után vágyott 
a nyugalomra és hajtotta a vágy, hogy méltóan 
előkészülhessen apostoli munkájára, melyet Is
ten jelölt ki számára. A Monte Paolo-i csodás 
remeteségében kezdte meg elmélkedéseit és ju
tott el a szemlélödés magaslataira. Milyen is volt 
ő ekkor? A Szentírás szavaival jellemezhetjük a 
kifejezőbben, mely beszél az egyszerű, tiszta ga
lambról, amely a romok és sziklák között 
fészkel, hogy a csöndben hallgassa az Istent. A 
szív - puha és lélek - bársonyos fészek-ma
gány ölén csak az lstennel és lstenről beszélt. 
Igy gyakorolta a lelkét az eljövendő nagy felada
tokra! ... 

A Magvető nyomdokain. 

Krisztus a Magvető, s minden apostol az Ö 
nyomdokain jár. Szent Antal hosszú apostoli úta
kon követte Mesterét pasztorációiban. 

A magány jellemet esztergályozó csendje 
után elérkezett az idő, amikor az égő gyertya 
nem maradhatott többé véka alatt. Ragyogó 
volt Porliban az első beszédjével a bemutatkozás. 
Nagyszerű emlékezőtehetség, páratlan tudós, ter
mészetfölötti ihletettség és kegyelmi tűz lávázta 
át beszédeit. Minden alkalommal kifejezhetetle
nül finom elmeéllel magyarázta a Szentírás leg
mélyebb rejtelmeit, lenyűgöző szónoki készség
gel, hogy mindnyájan bámulva állapították meg, 
hogy olyan nagy szónokot, mint Antal testvért, 
még nem hallottak ... 

Rendtestvérei örültek az "új csillag" ragyo
gásának, de különösen Gratiano provinciális, aki 
hamarosan közölte is örömét és reményeit ma
gával a Rendalapítóval: Assisi Szent Ferenccel, 
aki hallva az örömteli hírt, boldogan kiáltott fel: 
"Bölcs ő, aki képes lesz vezetni az igazi tudo
mány útján testvéreit, lángoló fáklya, arra hi
vatva, hogy megvilágosítsa az elméket és meg
melegítse a szíveket". 

Antal Testvér pedig prédikált tovább, még 
a halak is készséggel hallgatták, mert azok is 
megérezték szeráfszárnyainak égi suhogásait ... 

Aranyderűjének sugárzáporában. 

Szent Antal nemcsak a multban élt, hanem 
ma is modern! Ma is modern! Karjain a Kis Jé
zussal, szíve felett liliommal, arcán a ferences 
örökmosollyal ma is ott áll nagyméretű bazilikák 
merészívelésű csarnokai, áhítatos bolthajtásai 
alatt, s melegszívű kápolnák szűzi csendjében ... 
S jönnek sorban a "hívei". Kicsinyek, nagyok, 
betegek, és orvosok, pincelakásokba száműzöttek 
és dúsgazdag milliomosok, lelki hajótöröttek és 
hattyúszárnyú lelkek . . . ö mindíg ad audien
ciát, ezért ki ne térdelt volna már a zűrzavaros 
élet csendszigetének: képének és szobrának szög
letében imábamerülten őelőtte?! 

Csodálatos vonzások áradnak Belőle ma is, 
mint egykoron, amikor azért követték oly sokan, 
mert Valódi Erő zúgott ki belőle. Törékeny li
liom-lénye nagy energiák árasztója volt. 

Aidott kezétől betegek erősödtek új küzdel
mekre. Lélek-bénák izmosadtak a Keskeny Ös
vény vándorlásaira. Gerinctelen pipotyák váltak 
sudártartású szentekké. Gyáva anyámasszony-

A kis Jézus barátja. 
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katonák overték el Krisztustól a hitvalló és 
vértanui élet vitézségi érmét ... 

Páduai Szent Antal sugaras alakja ma is vi
lágtájakra löveli a fényt . . . A mai világégés 
szörnyűségében úgy csodálkoznak fel reá az em
berek, mint egykoron. Szemében a csodálatos 
tűz, alázatos fejtartása, egyszerű szerzetesi kám
zsája, karján a mosolygós isteni Kisded ma is 
fönséges revelációként hat. A nem e bűnös föld
ről való lelkiség kinyilatkoztatásaként ... 

O mily boldogok lehetünk mi, hogy arany
derűjének sugárzáporában élhetünk! Biztosan 
meghallgat, ha reménytelen helyzetekben is kér-

Gvörkefia: 

jük a segítségét! A legenda szerint egy szegény 
portugál halász bárkáját a vihar elsodorta és a 
tenger hullámai közé vetette. Az istenes halász, 
kinek egyetlen kis bárkájától az élete függött, 
szomorú helyzetében is, mint máskor, Szent An
talhoz könyörgött. Amint így imádkozva néz a 
haragvó tengerre, egyszerre csak bárkáját pil
lantja meg. A Szent ült benne. Evezett feléje. 
Az ég csodaszép volt. Betöltötte Antal Testvér 
aranyedrűjének sugárzápora ... 

Ezért kérjük mi is buzgón, hogy életünk kis 
ladikját vezérelje el vidám napsütésben az Örök 
Révpartral 

Légvédelmi éj lálomása* 

Az óra este nyoicat vert a Nagytemplomban. 
Meleg tavasz \'olt, rügykibontó Aprilis ... 
Az ég már szürke, csak halvány pilis: 
a Hold dereng rajt". S nyolcal vert a Nagytemplomban. 
Es akkor halkan, senkisem hallhatta, mélyen 
felelt harangütésre Szenl Domonkos tornya, 
csilingelt rá egy másik (rég lehullt a porba!) 
cseri barátok is kongattak halkan, mélyben. 

(Sosem volt még ily szent kisértet-éjem ... ) 

A légwszély kioltott minden fényt, csak néha 
koppantak léptek ... Holt utcák fölött a Véga 
csillagja lengett. Debrecen kisváros lett: 
távol egy hazatérő lámpája vereslett. 
úgy jött ott szembe akkor este ... Arcát kámzsa 
takarta s megszólitott: ,.Merre van Szent Miklós?" 
A hangja békés volt és kissé tompa, mint jós 
vátesz szólt hajdan. vagy egy régi rekedt strázsa. 

Kezébe' bot, az oldalán nyütt szeredása ... 

Es éj is volt. Ked\·em jött kérdeni. hogy: Örzö. 
őrzö, az éj hogyan van? mennyire haladt? 
De látomás \"ölgyének terhe üldözön nő, 
hogy pinceféregként hallgattam fojtó éj alatt. 
S ö újra szólt: "Hol van Ferenc atyánk klastromja?'· 
Három-négy éve járt itt, szürcsapók utcáján, 
igérte lelkes rendtársak közölt megszállván, 
hogy szép imát hoz újra erre vándorolva ... 

A hangja kongott. mint egy messze múló emlék. 
"Strigoniumtól eddig tiz nap, húsz monostor. 
S mindnél zsolozsmaszóra szántó istenes nép, 
sok kis falu és hangos gyermek csapatostól ... " 

!Hogy' nézett rám a számonkérő vén apostol!) 

A hangja kongott. minl egy messze muló emlék: 
.. Hová tettétek öt zárdátok Debrecenböl? 
A táj mért puszta, mintha besnyő földre mennék? 
pár falvatokban árva csönd és lándzs&s csendőr ... 
Hová lett, mondd. kacajtok? Vig-szeni ének zeng még".' 
HO\·á a tornyok, kis kolostorok s a Gyermek? 
Mily istenátka járt itt, mily pogány szem vert meg'.'" 
A hangja kongott. mint egy kútba hulló emlék .. 

(\'alahol mélybe' sirtak vén ereklyék!) 

f:s én feleltem: .. Testvér, óh ne menj cl innét! 
Tudom. ki va:,ly! S hogy lútlak. még jiivöbe hinnék. 
Test \'ér; a mult: az roncs, az semmi, si ró puszta! 
lalatta het monostor itt itimát alussw!) 

• Debrecenben a közepkorban domonkos. ferences 
c·s trinitárius kolostor volt. a körnvékben falu-falt• 
hátán apró zárdákkal! . · 
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Ez kúnok földje! Ehes. vert, pogány lovasnép 
tanyázik itt. Hiába lángolt ét te özséb, 
s kutatta Júlián; szent romjaink úgy rugja, 
mint kecskés móc Eredliheion kövét, nem tudv:l, 

hogy járt itt Lélek, szents.!g. hol ma gőgö! dudva . 

IVIaradj itt! Nema. szürke s halk cseri barátok 
hadá\·al jöjj. hogy tűnjön rólunk csontos átok! 
Napáldozatkor békés vespcrústok búgjon, 
mint Asszisziban, Melkben s áldott Pilis-csúcson. 
Szentlélek-zárdák csöndje hadd remegjen újra! 
Csalj még zenét a dermedt magyar húrra! ... 
Kongasson föl mélységtck. mcrt sckély a pusztánk: 
süllyedt Eszmén káromló uj nép ,.józanúl" szánt. 

Volt égighúzó lángokboi nem lelsz egy foszlányt!" 

. . Ejjel \'Olt. Vén kövek \'ele panaszra sírtak ... 
.. Kámzsás arcodba, jaj. hadd nézzek, titkod izgat, 
ne csüggeszd födet! Néa, tekints ránk!" - így kiáltok, 
s csuklyáját fölrántottam ... 

Csak üresség állt ott! 
Csuhája, árnya foszlott; kiid \'Olt ... Negyedet vert 
zömök kis kettős tornyunk és egyetlen embert 
nem látni szerte . . . Leg\·eszélyes, harcos este 
borult ma Debrecenre, Pécsre és Temesre. 

A Nagytemplom már elnémult, az óra nem vert. 
Vakon egy gép suhant fönn: tán a gyilkosunk' kereste. 
A régi lelket szólogattam akkor este ... 

Könnyü Lás:r.ló: 

VAKOK KÓRUSA. 

Nem láttr1k még soha a t'ilágot, 
könnyes arcú édes, jó anyánk, 
a színektöl kacagó virágot, 
napsugárban fürdö szép lta::ánk. 
KedN•sünknek mosol!lgÓ s::emeit, 
iris:ének kéklő sugarát, 
alakjának csodás, dús ringását. 
szép arceinak fehér, szíi:: ltavát. 
Nem láttuk még soltasern a tar:aszt, 
dús pompájú, ékes t•irulását, 
nyeiri <'sték ltolclr·iláyos tcijcit. 
a::rir f<'lltijk s::elicl suhnnciscit. 
Nagy,·cirosok mind<'n l>két. bcíját, 
•'ub<'nyuló kócsípkés <'Sodciknr. 
királyok l>s kolchisok tanyáját 
é.< s:l'rl'lm!'s illnto::ó fcíknt. 
Csnk Ti'!ll'cl látunk rnkscíuunk kárpitj.;n, 
i;rijk •'junk fénylij Isten<', 
l•'l') lll' ho:::rink s:ir·iinknek njtaján: 
illi Nd..:t'ci .;:eng u rnkok l·u('kf'.' 



A ferences világi III. Rend apológiája. 
P. Pusztay Gábor, O. F. M. 

Minden társadalmi, de kivált vallásos egye
sületet szeretettel kritizálnak a kívülállók. Ité
letüket rendesen a gyengeségekből és a hiányok
ból formálják, míg a jót és a nemeset teljesen 

A máriabesnyöi zarándoklaton a magyarorszag1 Világi 
Rendet Szüz 1\Jária Szt'plötelen Szivi•npk ajánlottuk. 

figyelmen kivül hagyják. lgy \·un ez Szent Fe
renc Atyánk világi rendjével is, és a belépést 
gátló oknak oh·an valamit hoznak fel, ami téves 
magyarázaton.' vag~· rossz előitéll'ten alapszik. 
Mindez legtöbb esetben a nemismerésből szár
mazik. Örök ténv: amit az ember nem ismer, azt 
nem bPcsüli, vag~· kbecsüli. Sajnálatos körül
mény azonban, hogv <·z a fdreértés és támadás 
nem is annvira a mús\·allúsúaktól. mint inkább 
a katolikus~któl l·n•d. 

Boncolgassuk az ag~·t>nl'Sl'pl'lt l'ill'm·etése
ket és a leküzdhl'tl'llt•rJnl'k lúhzú kicsinvps ag
gályokat. 

l. Az életkort illctölc9 . .. En még túlságosan 
fiatal vagyok a rC'nd számúra t'•s a belépés külön
ben is komolv megfontolást ki\·ún". Ami a kort 
illeti, az pg~·húz m~·ghatúrozúsa a diintő, l'Z pedig 

a belépési lehetőséget a 14. életévhez fűzte. Sze
rető anya módjára azt óhajtja, hogy a Szentírást 
kövessük, az pedig azt sürgeti: "Emlékezzél meg 
Teremtödről ifjúságod idején". - Természetes 
dolog, hogy a rendbe-lépést komolyan kell meg
fontolni. akárcsak az élet minden fordulóját. 
Kérdezzük meg felnőttebb diákjainkat, hány fo
gadná el, hogy még éretlen a komoly elhatáro
zásra? Vagy talán csak a ferences világirenddel 
szemben áll ez a meghatározás? 

"Az életből is akarunk valamit" mondják 
mások, a nélkül, hogy tekintettellennéneklsten
re és parancsaira. Az ilyenek figyelmen kívül 
hagyták az élet és a vallás komolyságát, ök egye
dül az élet gyönyöreit tartják szem előtt. Ezek 
nem a lélek megszentelésére és a jellem alakítá
sára tekintenek, hanem egyedül a testi gyönyört 
keresik. Ilyeneknél a kor csak ürügy, valójában 
azonban hitbeli gyengeséget árulnak el. 

"Majd ha megöregszem, akkor felvétetem 
magamat, jámbor leszek és vezekelni fogok bű
neimért". Érdekes, talán bizony bűnös előélet 
szükséges a jámborsághoz? lstenkáromlás azt 
mondani, hogy az élet tavaszát az ördögnek ad
juk és csak az elnyűtt öregkorban gondolunk az 
örökkévalóságra. Az Úristené az ifjúság is. 
nemcsak az öregkor. A világ porondján is az 
ifjúság küzd, az öregek pedig nyugalomba vo
nulnak. 

2. Az életmódra vonatkozólag". A ferences 
világirend nélkül is lehetünk erényes kereszté
nyek"! Ez tény. Ezerkétszáz évig élt a keresz
ténvség a ferences világirend nélkül. De nem 
mondhatnánk-e erre az ellenvetésre azt, vasút 
nélkül évezredeken át élt az emberiség; varró
gép nélkül is készítettek ruhát; a villanyfényt is 
könnyen nélkülözték, egyszerűen g:vertyát gyuj
tottak. stb. Kérdem, ki tartaná okos embernek 
azt a valakit, aki a kor vívmányait leszólná és 
nem élne velük? Ugyanez áll azokra. akik vissza
utasítják egyházunk eme kiváló segédeszközét. 
melly~l életmegszentelésünket könnyíti meg. 

.. Nem vag~·ok elég méltó". Egyikünk sem 
mondhatja el magáról. hogy már méltóvá tette 
magát lsten szolgálatára. Különben is a ferences 
világirendben nem a .. méltók" ta!.álkoz.~ak, ha
nem a tökéletességre komolyan torekvo lelkek 
Itt is érvényes Szent Ágoston szava: ,.Ha nem 
\'agy méltó,'láss hozzá. hogy méltóvá !égv!" 

3. A kötelességekre nézve". Nem vehetek új 
!l>rhC't \'államra, úgyis sok egyesületben vagyok 
már. és munkám nem hagy fölös időt számom
ra". Téved, aki azt gondolja. hogy a ferences vi
lúgirend lefoglalja minden idejét. Voltaképen 
L"sak azt kívánja. amit minden jó kC'reszténynek 
illik megtenni. szellemet sürget. Ezt a szellemet 
a ferences világirend adja. mikor Alapítója nvo
rnán az Üdvözitö követésére sarkal és a foko-
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zottabb istenszerl'tl'ltl'! akar az í·ldszl'ntségre 
nPvl'lni. Ezt pedig ml-g a Jpgnagyobb elfoglaltság 
meiiPtt is mPgteheti mimknki. Ezzel eml'lkedik 
ki mindl'n Pgyl'sÜll't kiizül í·s I'ZZl'l érdl'ml'lte ki 
az Egyház l'liítt a többi l'gyPsült'tPk közt az első
séget. 

4. A tagjait vizsgálva". A ft·rmcl's világi
n•ndbt·n nagyon sok küliinc, kellemdlen, l-s mél
tatlan I'mber van". Igaz, dP légy te az első mí•ltó 
tag! Hol nincsenek méltatlanok? Minden család
ban van család szégyene, mindenütt akad falu
rossza, még a civil pályán élők közt is, söt az 
apostolok közt is akadt Judás, de csupán ezért 
elitélni valamennyit, hl'lytelenség volna. A tokaji 
bornak is van seprűje í:s m{·g egyetlen kormány
nak sem jutott Pszí·he csak pz(·r·t kivágatni a to
kaji szőllöket. Miért hántjuk csak a ft•rpnces vi
lágirendC't? Az igazságot helvelök beismerik, 
hogy azért vannak méltó tagjai is, még pedig 
nagyobb számban, mint az t·lőbb említettek. 
Egyébként, aki a vádlók kiizül mPntes minden 
hibától, az vessP rúnk az p)ső követ. 

.,A fprence;; világiremi ink<ibb az öreg asszo
nynknak való, mint a f(•rfiaknak és az ifjúság
nak". Tehát az egyház tévedett, mikor újra és 
újra mindkét nPmbeliPknr•k, és az ifjúságnak 
ajánlntta? f:rthl'tet!Pn az is, ha csak assznnyok
nak való, hogy a fPrPnces viláhrirPnd szentjei és 
boldogjai kétharmadr{•szbPn férfiak. Amit a fe
rPncPs világin·nd tagjainak nyujt az férfinak és 
nőnPk, öregnr·k {•s ifjúnak egyaránt alkalmas az 
életszPntség mPgsZ(•rzl-sére. 

~. A ferenceg világirPnd idi5szeríigégét ille
tőleg". A fPr!'ncps világin•nd már a multé. He
lyí•bP jobban il!PnPk az új kongr<'gációk é>s e{zyf'
sületPk a mostani időkben". Ezt a bölcs kiokta
tást mindenP~<'trP a pápáknak kellett volna 1'1-
mondani, akik újra í·s újra az "öreg", "idejét 
multa" ferencPs világirPndl't ajánlják, mint leg
alkalmasabbat a kor sPbf'inek gyó~itására. Kü
lönösPn a bölrs és Plőn•látó XIII. Ll'ó pápút l-rné 
gáncs, aki épl'n a korhnz alkalmazta a f1·r!'nces 
világin~nd1·t. A knngrPgációk és <'gyesiiletek sa
játos rf.lját a fPrPnces világirend életiránya mind 
magában foglalja. Ez a n·nd az pg{·sz · Pmbert 
akarja Ish·n szolgnlatába állítani és igy az örök 
boldogságra Vl'Zdni. Ha ez a rPnd mind szélP
sr·bb körbr·n PltPrjPdnP - fölösl1•g<•ssf. tPnné az 
r·gyt·sül!'tPkPt. Az ilyPn intí•zmény idr·j{·t rnulta? 

fi. A rend miikiiflf>gf.t vizggálva". A ft·rences 
világirPnd csak júmhnrsf1got sürgr•t, r·zért akad 
annyi kiiliinckiidí-s í·s !•z{·rt hanyagoljúk !') a kö
tPlr·ssí·gPt, kivflltkí•p!·n a családi {•Idd". LPhet
sí·gPs a vád r·gyp~; r·sf•tPkbPn, dl' a kiiziisségrP 
nf.zvr· {·p az l·lh·nhziíjl• áll! Legyünk iíszinték, 
Másutt nPm fordul 1·lií hasnnló Ps<'t, talán na
gyr,bh rní·rtí·kbPn is'l Kí·nlr·m: vajjon a sok !')
t{•vl·rlt 1·mbl'r I'Sak a vallúsos (.)f'! miatt hanya
golja Pl a csalfllljút f.s n1•rn a kf1rtvúzás, rl•szPgf•S
kPdí~~ h gyiinyiirh:qhászfts miatt? Mi{·rt {•pPn a 
fPrPnn·s vil!t~in·nd a híínhak? B!1rcsak sok 
1márlkozó ma~yar fr·n·ncr·s világin·ncli tPstvfor 
lr·nnP, akknr szdJb lPnne a csalúdi {·let, {·s n<'m 
kdkne amn vitatkr,zni, miht nPm szült·thPtett 
mPg 4,000.000 magyar. 
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Egypn)öre csak ennyit a téves vádak elosz
latására, de a többiekre azért legközelebb vissza
térek. Jó tudnunk, mivel támadnak minket, és 
jó a védekezést is megtalálnunk, bár ez sokszor 
meddő munkát jelent, mivel nem a tévedés és 
hozzánemértés, hanem a rosszakarat szülötte a 
Jpgtöbb. 

S~! 

Véresre torzult a föld lsten-csókolta arca, 
milliók könnyél issza a bün vak-mohón 
H szerelel rettentő kínokal hörög, 
lsten felé nyujljH epedve vézna karjait, 
irgalomért könyörög l 

Szeressetek 1 
Vétkezell H föld, 
mosl ön-vérében hánytorog, 
Emberek l lmn kell, hogy hit legyen. 
és lesz,- hu olvusód morzsolod. 

Szeresselek ! 
Fény kell l - kiáltanak a pincelakások, 
az irodák, mühelyek, gyárak, ... 
Emberek l szív kellene, megértés, jósáw. 
a mHgasból lenyúló allizal. 

Szeressetek ! 
Áldozal kell l - sok a seb, a jaj, 
véres könnyben lizik az élet. 
emberek, mosl félre az f:N, uz ENYf:M. 
mosl minden közös érdek. 

Szeressetek l 
Kenyér kell T ul án a szomszédnak 
fogytán n jegye, nincsen kenyere, 
Neked is kevés von ? ... 
kriszlusi parancs; Felezd meg vele. 

Szeressetek l 
Türni kell l 1\ komor nincslelen napokal 
hittel, - hogy jöjjön, uminek jönni kell, 
emberek, u punasz: gyávaság, kislelkűsf-11. 
aki szerel, uz győz, - IIYÖznie kell. 

Szercssetek ! 
Mindenki l - olt ul10l ítll, ahol van, 
ez mosl n Tiirv1;ny, nincs, nem lehel kivétel, 
emberek! - uki szcrct. uz épít 
földön Eget, 
Krisztusru n~z ... 
{,s megtcszi. umit megtehd ! 
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LÉLEKVÁRÁS l 
Zivataros, égzengésPs időben imádságosan 

szorgoskodnak egymás mellett a jó emberek 
Összedobog a szívük, l'gyl't mond az ajkuk, va
lamPnnyien IstenhPz fohászkodnak. Nem emberi 
gyPngPség PZ, hanem annak az igazságnak l'i
ismPrí·sP, hogy a ll'g<·réísPhh is gyPnge Pgyma
gúban, s hogy legjobhan a bajban Í!rPzzük t•mhl'ri 
gyt·ngl'ségünkd, í·grpszorultságunkat. 

Ez•·k m·m mai igazsúgok, így volt •·z, amióta 
PmhPr (•l a siralom viilgyí•hm. Igy éreztl'k é-s így 
esdPk•·rltl'k Máriával az apostolok is, amikor az 
i·lPt bizonytalansága, a viharok sl'jtdmt•s érwte 
iisszdüzte öket. 

Viharos ma is az í•g fddtünk, bizonytalan 
a fiild lúhunk alatt. Sokan sorakoznak naponta 
azok l:'thorúha. akik n mai •·mh<'riPlPn és k•·gyPt
l•·n húhorúnak az úldozatai. Akik pPdig olyan 
ví·df'ltl'k voltunk, hogy mfog nincs kit ml'gköny
ny•·zniink, tl'ství·rPink, rokonaink közül, - vaj
.ion nPm vagyunk-e kerr·sztényPk és magyarok? 
N1·m vagyunk-<' •·urópaiak, s minden•·kfl'!f'tt PITI
lH·n·k? Azaz, n•·m kdl, hogy Pgyütt aggódjunk, 
•·gyiilt sírjunk {•s SZPnvPdjünk lPsújtolt t•·slví•
n·inkkPl? N•·m (•szsz•·rű-•· arra is gondolnunk, 
hogy "ndu•d mu, nekc·m holnap'" A holnap sohs(• 
volt annyira bizonytalan, mint ma. 

Mind•·z•·k nPm szabad, hog:v mPgzavarjanak 
h••nniink<'l kiitl'!essi•gPink !PljPsítí·sí·bPn, az oly
annyira hin·s {os diesösí•g•·s maqyur ll<'lyt!Íllág
/)(m, siít tii!JIJ eniért foS tiihl> 1•ilríqosgríqért kPII 
•·sdPkl'!niink. Ez a mi pünkiisdi dőkí•sziih•tlink, 
•·z a mi jf>,.an li·lPkvárásunk. 

Aki azonhan találkozni akar a LélPkkPI, az 
islPni fí·nm·d í•s PrÖVPl, annak vágyódnia kf'll 
utána. hiv•;galnia kPll Ot. O, dP milyPn gyPngP 
az Pmlwr PgvPdül, milyPn f'lhaló a hangja, ha az 
Pg•·kl'l akarja mf'gnvitni. Ezl·rt nPm Pgyedül kPll 
vúgyakoznunk és nPm ••gyPdiil kPII hívogatnunk 
a SzPnlll'lkf'l, hanPm kiizös(•n. Apúk és {>dps
an:vák, tf·ství•rPk, sziilők í·s gyPrmPkPk, rokonok 
í·s szomszfodok tPg:vék összP szíviikl't, forrjanak 
iisszro az imúdsftghan {•s a szPrPtPihPn, hogy 
I"P{mkszáiijon piinkösd ünnPpl•n az f.ltPtő és az 
í·h•tl't szPnl•·lö Lélf'k. 

A mi PmhPri i•lPtÍltunkat jf>l ismPrő ist<•ni 
Üdviizítii hangsúlyozoltan a lPikiinkrP kötötte: 
.,Sziilc~PIJf'.~. 1rom/ minr!f'nkor imárllcnzzatok, és 
solrn 1lH'(/ 711' s:::íiuil't•·k imárll.-o:::11i.1" 

A,. nr H·zus lan{lf'S!tl mpgf.rtéi .. mindPnkor 
im!tdko,.,·,k" kéinrl\'1'11 talftlknznak éisszP, hogy 
.. •·gviitt lf·t~v•·rwk •·gvamn hPIVPn" Í's "f'gvaka
ratt'lak lq~VP!lf'k az im:'tcls:'tgban í·s a kf'nyf.rszf'
gi·slll'n". Ma azonhan •·z rwm f'lí•g. Nf'kiink ma
gunkkal k•·ll hoznunk azokal is. akik távol t'ltf'k 
vai!V t:'tvol ,··Ind< az JsiPnliil. 1\zaz, a mi kiiziis 
im:'tnknak ,·,s kii,.iis áldozatunknak ol.van ;'t!iitéi
,.,.,.jíírwk k..JI knnil', hogy vali1han szívPn iiss•· 
:mokat, akik miatt ndlPZII·Ih•·ln•· ránk kiiliin is 
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az Islt•n. Ml'rt sohse fe!Pdjük, nem elég imád
koznunk és az Istennel tiilll'keznünk, harcolnunk 
is kell a rossz ellen, a bün hatalmának megtiiré
~<·n. A harci tudomány pedig a lt>gváltozóhb, a 
IPgnyuglalanabb tudomány. Semmi sem állandó 
lu·nnr•, mint tudományban, hát m(·g mint gya
korlatban. Napról-napra új feladatuk, új szük
~.,··gh·tt-k k(•szll'lik a liik(,ld•·sebh fegyverek 
gy:'trtúsúra (·s az l'lszánlahh lúmadásra a hábo-
1 úk intézöit. 

Valahogy igy vagyunk a lélek harcával is. 
Itt is mind•·n változó, sPmmi Sl'ITI állandó a lel
k•·n í·s a harcon kívül. Aki jól akar harcolni, ak1 
gyiízni akar, annak ~zúzszl'műnek és mindent 

l.i·h'k az lsten, í•s azoknak, akik Ot imádják, J<'lekben 
t•s Igazságban kell Imádniok. (.Ján. 4, 24.) 

jobhan-tudúnak kPII ll'nniP. Ki tud ilyen lPnni'.' 
/\kit az Isll'n L•·lk•·. a SzPnlli•)(•k !PSZ látóvá és 
•·riisPn, f(·rfiasan cs!'l(•kvéíví·. ImP, c·zi·rt kl'll nc•
kiink a Sz!'ntl{•lf>k {•s pz{•rt vúrakozunk mi ÖrPá! 

Ha már most mindPnt n·ndlwn kívánunk 
cs<'h·k<'dni, jPgy•·zziik meg a kiivPlkl'ziíket: 

l. Imúdkozzunk tiszta szívvPl, őszintP biza
lommal. 

~. Tm:'tdkozzunk kiiziis•·n olthon fos a temp
lomban. 

:l. Kiiziis im:'tinkha \'fmjuk lwlc· hithideg 
t·sal:'nltagjainkat is. 

4. Ll'gyiink lf'l•·m(·nyPsPk f>s mf'gnyPrők a 
l1ii néisiik l sl•·n h•·z-v1 ·zf'lfosNwn . 

;,. L•·lkiink•·l rs mind•·n por!'ikúnkat ajánl
llik naponta a ji1 Tsl•·nnPk, hogv a SzPntl{•IPk 
hto·n r.··nvf' 0s t•n•jp lwtiillh•·ssf'n lwnniinkd. 

fi Vl·giil, ha vf'ltiik ,·,s fo,gacltuk a Szf'ntlf'l
k•·l. n•· szíínjiink m•·g húlúlkodni í·s V••lf' <',gviitt 
lllllllk:'tlkodni. 

,,,., Tt·slv{'n·m. kPdVPS Olvasúm, Pllgf'dd hin-
11<'111. hogv IP is llf'úllsz azok t:'thor:'1ha. akik m.t 
n;tl!\'1111 bÍtz,gó im;'tval hivogatjúk kéizí,nk a Swnt
!t·lkt·l i·s az Ö úld:'tsúra m•'•)t{, hűsé>ggp) kívánnak 
lr:'tn.\·íL'tsa '-':'Print i·1ni. 

87 



zottabb istenszeretettel akar az életszentségre 
nevelni. Ezt pedig még a legnagyobb elfoglaltság 
mellett is megteheti mindenki. Ezzel emelkedik 
ki minden egyesület közül és ezzel érdemelte ki 
az Egyház előtt a többi egyesületek közt az első
séget. 

4. A tagjait vizsgálva". A ferences világi
rendben nagyon sok különc, kellemetlen, és mél
tatlan ember van". Igaz, de légy te az első méltó 
tag! Hol nincsenek méltatlanok? Minden csllád
ban van család szégyene, mindenütt akad falu
rossza, még a civil pályán élők közt is, sőt az 
apostolok közt is akadt Judás, de csupán ezért 
elítélni valamennyit. helytelenség volna. A tokaji 
bornak is van seprüje és még egyetlen kormány
nak sem jutott eszébe csak ezért kivágatni a to
kaji szőllőket. Miért bántjuk csak a ferences vi
lágirendet? Az igazságot kedvelők beismerik, 
hogy azért vannak méltó tagjai is, még pedig 
nagyobb számban, mint az előbb említettek. 
Egyébként, aki a vádlók közül mentes minden 
hibától, az vesse ránk az első követ. 

"A ferences világirend inkább az öreg asszo
nyoknak való, mint a férfiaknak és az ifjúság
nak". Tehát az egyház tévedett, mikor újra és 
újra mindkét nembelieknek, és az ifjúságnak 
ajánlotta? trthetetlen az is, ha csak asszonyok
nak való, hogy a ferences világirend szentjei és 
boldogjai kétharmadrészben férfiak. Amit a fe
rences világirend tagjainak nyujt az férfinak és 
nőnek, öregnek és ifjúnak egyaránt alkalmas az 
életszentség megszerzésére. 

5. A ferences világirend időszerűségét ille
tőleg". A ferences világirend már a multé. He
lyébe jobban illenek az új kongregációk és egye
sületek a mostani időkben". Ezt a bölcs kiokta
tást mindeneseü·e a pápáknak kellett volna el
mondani, akik újra és újra az ,.öreg", "idejét 
multa" ferences világirendet ajánlják, mint leg
alkalmasabbat a kor sebeinek gyógyitására. Kü
lönösen a bölcs és előrelátó XIII. Leó pápát érné 
gáncs, aki épen a korhoz alkalmazta a ferences 
világirendet. A kongregációk és egyesületek sa
játos célját a ferences világirend életiránya mind 
magában foglalja. Ez a rend az egész embert 
akarja lsten szolgálatába állítani és így az örök 
boldogságra vezetni. Ha ez a rend mind széle
sebb körben eiterjedne - fölöslegessé tenné az 
egyesületeket. Az ilyen intézmény idejét multa? 

6. A rend működését vizsgálva". A ferences 
világirend csak jámborságat sürget, ezért akad 
annyi különcködés és ezért hanyagolják el a kö
telességet, kiváltképen a családi életet". Lehet
séges a vád egyes esetekben, de a közösségre 
nézve ép az ellenkezője áll! Legyünk őszinték, 
Másutt nem fordul elő hasonló eset, talán na
gyobb mértékben is? Kérdem: vajjon a sok el
tévedt ember csak a vallásos élet miatt hanya
golja el a családját és nem a kártyázás, részeges
kedés és gyönyörhajhászás miatt? Miért épen a 
ferences világirend a bűnbak? Bárcsak sok 
imádkozó magyar ferences világirendi testvér 
lenne, akkor szebb lenne a családi élet, és nem 
kellene azon vitatkozni, miért nem születhetett 
meg 4.000.000 magyar. 
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Egyenlőre csak ennyit a téves vádak elosz
latására, de a többiekre azért legközelebb vissza
térek. Jó tudnunk, mivel támadnak minket, és 
jó a védekezést is megtalálnunk, bár ez sokszor 
meddő munkát jelent, mivel nem a tévedés és 
hozzánemértés. hanem a rosszakarat szülötte a 
legtöbb. · 

S~! 

Véresre torzult a föld Isten-csókolta arca, 
milliók könnyél issza a bún vak-mohón 
a szerelel reltenlö kinokat hörög, 
Isten felé nyujtja epedve vézna karjait, 
irgalomért könyörög i 

Szeressetek! 
Vétkezell a föld, 
mosl ön-vérében hánytorog, 
Emberek l lma kell, hogy hit legyen. 
és lesz,- ha olvasód mor;~;solod. 

Szeressetek ! 
Fény kell l - kiáltanak a pincelakások, 
az irodák, múhelyek, gyárak, ... 
Emberek l sziv kellene, megértés, jósáll, 
a magasból lenyúló alázat. 

Szeressetek ! 
Áldozal kell l - sok a seb, a jaj, 
véres könnyben ázik az élet. 
emberek, mosl félre az ÉN, az ENYÉM, 
mosl minden közös érdek. 

Szeressetek ! 
Kenyér kE-ll - Talán a szomszédnak 
fogytán a jegye, nincsen kenyere, 
Neked is kevés van? ... 
krisztusi parancs; Felezd meg vele. 

Szeressetek l 
Tűrni kell! - A komor nincstelen napokat 
hittel, - hogy jöjjön, aminek jönni kell, 
emberek, a panasz: gyávaság, kislelkúség, 
aki szerel, az gyóz, - gyóznie kell. 

Szeressetek ! 
Mindf'nki l - ott ahol áll, ahol van, 
ez most a Törvény, nincs, nem lehet kivétel, 
emberek! - aki szerel, az épít 
földön Eget, 
Krisztusra néz ... 
és megleszi, amil megtehet ! 
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_L_É_L_E_K_V_Á_R_Á_S __ I 
Zivataros, égzengéses időben imádságosan 

szorgoskodnak egymás mellett a jó emberek. 
Összedobog a szívük, egyet mond az ajkuk, va
lamennyien Istenhez fohászkodnak. Nem emberi 
gyengeség ez, hanem annak az igazságnak el
ismerése, hogy a legerősebb is gyenge egyma
gában, s hogy legjobban a bajban érezzük emberi 
gyengeségünket, égreszorultságunkat. 

Ezek nem mai igazságok, igy volt ez, amióta 
ember él a siralom völgyében. Igy éreztek és így 
cselekedtek Máriával az apostolok is, amikor az 
élet bizonytalansága, a viharok sejtelmes érzete 
összefűzte őket. 

Viharos ma is az ég felettünk, bizonytalan 
a föld lábunk alatt. Sokan sorakoznak naponta 
azok táborába, akik a mai embertelen és kegyet
len háborúnak az áldozatai. Akik pedig olyan 
védettek voltunk, hogy még nincs kit megköny
nyeznünk, testvéreink, rokonaink közül, - vaj
jon nem vagyunk-e keresztények és magyarok? 
Nem vagyunk-e európaiak, s mindenekfelett em
berek? Azaz, nem kell, hogy együtt aggódjunk, 
együtt sírjunk és szenvedjünk lesújtott testvé
reinkkel? Nem észszerű-e arra is gondolnunk, 
hogy "neked ma, nekem holnap!" A holnap sohse 
volt annyira bizonytalan, mint ma. 

Mindezek nem szabad, hogy megzavarianak 
bennünket kötelességeink teljesítésében, az oly
annyira híres és dicsőséges magyar helytállás
ban, sőt több erőért és több világosságért kell 
esdekelnünk. Ez a mi pünkösdi előkészületünk, 
ez a mi józan lélekvárásunk. 

Aki azonban találkozni akar a Lélekkel, az 
isteni fénn~·el és erővel, annak vágyódnia kell 
utána. hívogatnia kell öt. ú, de milyen gyenge 
az ember egyedül, milyen elhaló a hangja, ha az 
egeket akarja megnyitni. Ezért nem egyedül kell 
vágyakoznunk és nem egyedül kell hívogatnunk 
a Szentlelkl't, hanem közösen. Apák és édes
anyák, testvérek, szülők és gyermekek. rokonok 
és szomszédok tegyék össze szívüket, forrjanak 
össze az imádságban és a szeretetben, hogy 
reánkszálljon pünkösd ünnepén az éltető és az 
életet szentelő Lélek. 

A mi emberi életútunkat jól ismerő isteni 
Üdvözítő hangsúlyozottan a lelkünkre kötötte: 
"Sziikséges, hogy mindenkor imádkozzatok, és 
soha meg ne szűnjetek imádkozni!" 

Az Úr Jézus tanácsát meh~rtő .. mindenkor 
imádkozók" könnwn találkoznak össze, hogy 
.. f'g:.,·ütt legyenf'k 'eg,.·azon helyl'n" és "egvaka
ratúak legyenek az imádságban és a kenyérsze
gésben". Ma azonban ez nem elég. Nekünk ma
gunkkal hll hoznunk azokat is. akik távol éltek 
vagy távol élnek az Istentől. Azaz, a mi közös 
imánknak és közös áldozatunknak olvan átütő
erPiünek kf'll lf'nnie, hogy valóban s'zíven üsse 
azokat, akik miatt neheztelhetne ránk külön is 
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az Isten. Mert sohse feledjük, nem elég imád
koznunk és az Istennel töltekeznünk, harcolnunk 
is kell a rossz ellen, a bűn hatalmának megtöré
sén. A harci tudomány pedig a legváltozóbb, a 
legnyugtalanabb tudomány. Semmi sem állandó 
benne, mint tudományban, hát meg mint gya
korlatban. Napról-napra új feladatok, új szük
~égletek késztetik a tökéletesebb fegyverek 
gyártására és az elszántabb támadásra a hábo
rúk intézöit. 

Valahogy így vagyunk a lélek harcával is. 
Itt is minden változó, semmi sem állandó a lel
ken és a harcon kívül. Aki jól akar harcolni, ak1 
győzni akar, annak százszeműnek és mindent 

Lélek az Isten, és azoknak, akik Ot Imádják, lélekben 
és Igazságban kell imádniok. (Ján. 4, 24.) 

jobban-tudónak kell lennie. Ki tud ilyen lenni? 
Akit az Isten Lelke, a Szentlélek tesz látóvá és 
erősen, férfiasan cselekvővé. lme, ezért kell ne
künk a Szentlélek és ezért várakozunk mi Öreá! 

Ha már most mindent rendben kívánunk 
cselekedni, jegyezzük meg a következőket: 

l. Imádkozzunk tiszta szívvel, őszinte biza
lommal. 

2. Imádkozzunk közösen otthon és a temp
lomban. 

3. Közös imáinkba vonjuk bele hithideg 
családtagjainkat is. 

4. Legyünk leleményesek és megnyerök a 
I:Jűnösök Istenhez-vezetésében. 

5. Lelkünket és minden porcikánkat ajánl
JUk naponta a jó Istennek, hogy a Szentlélek 
TstPn fén~·e és ereje betölthessen bennünket. 

6. Végül. ha vettük és fogadtuk a Szentlel
kd. ne szűnjünk mf'g hálálkodni és Vele együtt 
munkálkodni. 

Jó Tf'stvérem, kedves Olvasóm. engedd hin
nf'm. hogy te is beállsz azok táborába. akik ma 
nag~·on buzgó imával hívogatják közénk a Szent
lf'lket és az Ö áldására méltó hűséggel kívánnak 
irán~·ítása szerint élni. 
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ÉRDEKEL A FERENCREND? 
1\.edn's Barúlom~ Le\'l'lcdllrn azt irod 

hog~· elolvaslad Crdckd a Ferencrend ·l 
rímíí könywcskénkcl, mct~· híniásod köri.1 
ulolsú kétd~·ddl'l is doszbtla. ::\l(•g eg\· IH' 
ht;~sl>gl'd van: sol,:m :1zl mondj:ík, hog,· ne 
ll>pj kolos:orll:1, nll'rl t'S:1lúdni l'ogsz .. \IT 
kl>rsz. hog\· írjak v:1L11nil a szcrzl'lesi l>ldriil 

Lt•n•ledn· Ie,·élld dlaszolok. l flt:!. ja 
nuúr 11.-(·n Yt>ll újoncomtúl lábori pt'lsl:í 
kaptam az orosz rronlrúl. Ezekel írja: •r n 
nél a szm·jd h:n·t·nwziikröl hazaszállnal 
gondolalaim és ünkl>nldeni'll is a szécsén_,. 
noviciálusi n:1po1' jutnak cmlékczeil'mht·. :\li 
lven boldog. iddlis éleld l>ltem oll! Kitör 
:t világhá!H;rú. Csalog:dolt a katonaélt'l. lliíl 
len leltem harátruhá.mhnz. ::\ll'a maxima t·ul 
pa~ Heilendcsen boldogtalan Jellem. Ezt so 
ha sem fogom m:•g:11nnak nwghoc-sálani, amí 
élek, legven h:ír rossz. Yagy jó sorsom. f.:j 
jd, az iirst;gek didl'rgii {n·áihan. m:ísl Sl'm ie 
sz ek, minl \'Íssz:l\':1 rázsol om élelem lt•ghol 
rlog:1bh n:1pj:dl (>, :1 boldog !blalokal. akii 
nemsokára az úr oltárához lépnek. Amiko 
nwnclelek s m:1jd összerosk:1dolc nem annyi 
n~·ira a lesti. mint a lelki 1!,\'iitrell'mliíl, egyel 
lt'n eröm a rt~z:íriunl. amdn·l a koloslorhúl 
mag:m1mal hoz'am. :\ világ rútul bel'sapoll. 
Szerelnék millllent jt'lvúlt·nni. ha az Isten 
mégegyszer h:1zasegíl." 

Eddig szúl a ll'\·él. 
Iüdws B:1rálom' Amint látod. a karp. 

honn.'d éppell ellcnkt-zöjl>l állilja önlap:ISZ
talathól annak, :11nit barátaid :íllílanak .. \ 
szerzelesi éll'lriil l'Sak :1z írhat, aki benne él. 

:\ szerzelcsi éld Llen kiti'lnlelű :q:tn
déka. Annak adja. aidnek akarja. Bár a ·leg
több embernek a vil:ígban jt·löli meg a lll'
l~·ét, de sok li:il:il embernek Krisztus ugyan
azt mondja, :1111it aposloLdnak: .Jöjj és ],ii
Yess en~C'm: Sokan nt·m VC'szik komolv:111 a 
meghív~sl. :\ \"ilúg rossz szcllC'Illl' is <:ríísen 
csábít. Pedig nem kell nagvon okosnak lt·nni, 
hog,\· megértsük a ki'lllií szavait: 

:\li az. mi t'Jllbcrl boldoggá lt-hdne·1 
Kincs'1 llír? c;din~·iir~ Lt·g~·cn hár mint 
:\ ldhl'le!lt·n elnwridhd he11ne. ·iiziin, 
S nem l'ogj:1 tudni, hogy \'an szíYi'lrÖm. 

.\ Szenlírás l'Zl m:h sz:l\':dd,:d íg~· f'ejt·zi ki: 
Gondolj TtTemliidrc ifjúsúgod napj:1ilwn, 

miclőlt elkövelkt'ZIICk a 11\'0illOI'ÚSÚ:..!OS 11:1-
pok s elji'•JIIll'k az t·szlt·ndiík, mel,,·ei,r<'il azl 
mondod: nin<"st•JJt'l' kt·cht·m szerinl" Prl·d. 
12. l. . f:n st·lnmi:sl'm I:Jg:Hlbm meg szt·
llll'imliil, :Jmil kídnlak." llt'lll liltoll:llll meg 
szÍ\·!·mnC'k, hog\· ne (olj,·n mindt'n _g,·i·,n,·iiríí 
S<;ggl'l. fs l:ílok JllÍIHil·nlH•JJ hiú-,:ígol ~;, !t;-
lt•kg,·ölrelmt·l Préd. 21. 10.;. 
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·t:' KedYes Bar:ílom. ne ülj fd a rég elanilt 
mC'gjcg_vzésnek: nt• lcmcsd d m:1g:1d élő ha
lottként a koloslrw I'::Jai kiizi'lll. .\húny sd1, 
annYi törléndmi lwl:itl:msúg. ,\ld isnll'ri a 
tiirtl'ndt•m multjúl. az d Sl'lll tudja kép
zl'ini a kullúrúl. lllíi\·l>szt'll'l. a ludom:ín~· 
fcjlődésél, az emllt•rist;g an.\'agi l>s tTktJ!t-si 
boldogulás:íl szerzl'lt•sek nélkül. Ezer példa 
közül csak cg,,·cl említek. Kohunlms Krislóf
nak :\nwrilw l'C'lfedl'zéséllcn kél fercnl'eS se
gíldl. Eg~·ik P .. \ntonio de \l:irchcna. aki 
minl jeles csillagúsz rú,·l'llt• Kolnmhnsl út
jának megkezdésére. A músik P . .lu:ill Pcrez 
dc 1\larchen:l, aid a n:lg\· relft·dczőnck hű ba
rúlja \'olt és érdekéhen Iz:Jhella ldr:íl~·nénúl 
közbenjár!, az útiJúl mindt•n nchl>zségt'l cl
hárílotl, hog~· Kolumlnts ml'gkl'zdht'sst· I l~l~. 
:mg. 3.-án \Úll:ilkoz:ís:íl. 

Ellöl C'ltl'kinh·c :1z t•mhernl'k t'g\'clll 
problémája nJÍndíg s:l.iúl ldkc m:1rad. (lrök 
üd\'öss{>gének hizlosílúsút m:í-;ra ncm bíz
halja. Eimek Yéklúr:l pedig 1\riszlus köVl'lé
st• az életszenlsl>g úli:L lia \'all a ldkiélethen 
IÚlünöek iskolú.ja , ':IZ a sznzelt·si élet, amil 

déggé hiznnyíl az a l(·n~·. hog\' a szl'nllé
avatc.ttak nag_vohh arún~·a mindíg dJhíil az 
iskolából kC'rül ki. \l:'1r Szenl Ikmútnak ál
lítása ez, aki azt mondja: .\z t•mhcr a szer
zelben liszláhh:m t;L rilkúhh:111 t•sik t•l, hama
rabb lisztul nwg. ú,·:•tos:1hhan júr. n_Yugod
lahb lélekkel tér ll\'Hgalomr:l, na.g~·ohh hiltd 
{>s bizalommal kt'l fel. nagYollll n~·ugalom
mal hal meg s höségt•sehh !t·sz a jutalma az 
l>ghl'n, .Jézus sz:1Y:1i ~zvrinl: .\ki l'ih:1gYja 
at~·jál. an~·jál ... sz:ízann~·it kap {>s n i··rö],. 
{>lefel.· Ezért mondja Ill. \liklt'1s p:'tpa Szcnl 
Ferenc rcgul:íjárúl: Ez az r- .. SZl'lllé!Jcn az 
a tiszta, a Yilúgosság .\t_,·jált'll sz:írmaz,·l is
tenszolgálat. nll'i~Tl' szú\·:d és pt;ldúYal az 
ií Szent Fia lanilolia az apo~lolol\al Ps 
amehTe Szt•nl Ft·n·ncd és kiln·k•il Yt·zérellt• 
a Szrnllélek. Ez az islenszolgál:lt magún vi
sdi a Tt·ljes Szt·nlháromság bél.H•gél. 

Yégül azt irod. hog_,. szüft.id sem ~zí
\'C'SC'n veszik l'ihalározÚ'>IHl:il. Lehel. hog\· 
l'Sak próhár:1 akarnak lenni, hog~· megg~;i\
ződjenek hiYalásodn'd. Ezt minden jú szü
lő mcglcheli. S:1jnos, sok szCdií Y:dó':í.!.!gal 
iszonYodik allt'll. hogy fiuk kolostorba \'O

nuljoiJ. Ezekriil nwndja Szt•iil .\lro11Z é-; sol' 
hilludós, hog,,· súl~·osan ,·étkeznek gyvrmt·
l\ük boldogsága !'llen, dl' fslt·n ellen j,, mcrl 
IH'll'avalkoznak tC'rYl>ht·. 

\!ikor 1<-p.i z:írd:'il~:1 '1 \lihl'h t t·s:d\ le
ht·l ... lllit·liihb. 

P. Kónig Anaklt-t, O. F. M. 



A pápák történelmi távlatban 
Irta: P. Schrotty Pil, O. F. M. tartoményfllnök. 

Szent Péter, az elsö pápa. 

Született a Genezáret tava partján fekvő kies 
Betsaidaban. Tulajdonképeni neve Simon volt. 
Amikor az Úr szeme reáesett és öt kiválasztotta, 
ezeket a szavakat intézte hozzá: ,.Te Simon vagy, 
Jónás fia, Te Kéfásnak fogsz neveztetni, ami any .. 
a.yit tesz, mint Péter". 

Már az úr követésének legelső idejében ki .. 
magasló helyet töltött be az Apostolok sorában. Az 
evangéliumi vándorélet minden nevezetes pillana
tában az Úr őt tüntette ki az elsőség különös figyel
mével. Halála előtt körülbelül egy évvel, reábízta 
az egész Anyaszentegyház vezetését ezekkel az alap
vető szavakkal, amelyek azóta alapját, központját 
és koronáját alkotják a Pápaságnak: "Te Péter vagy 
és erre a kősziklára fogom építeni egvházamat és a 
pokol kapui nem vesznek erőt rajta. És neked adom 
a mennyek országa kulcsait. És amit megkötendesz 
a földön, meg leszen kötve mennyekben is és amit 
feloldandasz a földön. fel lészen oldva mennyekben 
is." (Máté: 16. 16-18.) 

Krisztus mennybemenetele után, azaz áldozó
csütörtök után. nyomban gyakorolta is a reábízott 
hatalmat és Pünkösd után elmondott l . ·zédében 
hirdette szóval is Krisztus dicsőségét. 

Jeruzsálemet elhagvva. Antiochiába. onnan 
Rómába. az akkori világ központjába ment. ahol 
Néró császár Kr. után 67-ben fejjel lefelé keresztre 
feszíttette; azért fejjel lefelé, mert mint a szent ha
gyomány tartja. azt mondotta volna: nem méltó 
arra. hogy ú~t:v halion meg a kereszten. mint Ura 
és Mestere, Jézus Krisztus. 

Vértanuságát elszenvedte ugyancsak a szent 
hagyomány szerint a?.On a helyen. amely fölé Kon
~tantin császár Bazilikát Pmelt és ahol ma a . .Szent 
Péfpr". a \'ilág legnal!vobb tPmploma áll. arnelvnek 
óriási mérPtPin. csodálatos külsö és belsö értékein 
és müvészi tökéletességén olvasóink közül is bizo
nvára sokan elálmélkodtak. amikor szerencsések 
\'oltak az Örök Városban tartózkodhatni. 

'F:IP!ét. fontos3bb tP!teit. mindn~·ájan ismerjük 
már gvPrmekévPink óta. Nvelvünk szókincsébl'n. 
~zívünk i>rzésébC'n. lelkünk reményébC'n. hitünk éiP
ti>bC'n. a bölrsötöl a sírig alig van más név. az Úr 
Jézusén kívül. amPlynPk olvan döntö ielentösége 
volna. mint az Aoostol-fejedelem nC'\'P és a hozzá
fűződö szpllemi értékek. 

DP okos dolog is az örök értékeket úiból és 
ú iból szPmünk elé állítani. hogy egy pillanatra sem 
fpJedkPZ\'e mPg róluk, hitünket mélyítsük és örök 
üdvösségünket előmozdítsuk és biztosítsuk. 

Ezt fpsszük most SzPnt Péter, az Plsií pápa éle
ti-nél és így fogu ok csPIPkPdni a többi pápa i>l!'!é
ni>l is. 

A hitb<'li dolgokon kívül rá fogiuk irányítani 
olvasóink fi~•yPimi·t azokra a fontosahh történelmi 
témt('kTI' i.~. amPlvPkbPn szinte mindl'n pápa ural· 
kodási idPk biivelkPdik. N Pm fogunk mpgfpJpd~.Pzni 
azokról a s:ellemi, \"agy pgyi>b küliinlPgPsségekröl. 
azokról a profán tiirtén('!mi ('.~eményl'kröl. anekdo. 
tákról, .~:ell('m('ssrgl'krti1 sPm. amPlvek mindPn 
tPkintPtbPn érdPkPss(•. i•Jvpzetessé, \·áltozatossá te-

szik a hit hasonlíthatatlan fejedelmeinek nagyszerű 
sorozatát. Ahol szükséges, el fogjuk távolítani e 
gyönyörű összképröl, ami nem odavaló; amit az év
századok elmulasztottak hozzátenni, azt lelkes igye
kezettel pótolni fogjuk, mindenkor, mindenütt 
szemeJött tartva azt az örökérvényű elvet, hogy: az 
Igazságot meg kell mondani, érte harcba is szállni. 
katolikus, férfias kötelesség! 

Pápai hatalmának első ténykedését Szent Péter 
akkor gyakorolta, amikor az Apostoloknak áldozó
csütörtök után való első gyülekezetében az áru16 
Judás helyét új Apostol kinevezésével betöltötte és 
ezzel kapcsolatban az első pápai aliokueiét megtar
totta. 

.Hogy '?ennyire élt már az els5 keresztények 
1elkeb.en. Peternek elsőségéról való hit, azt világo
san kifeJezésre hozta Szent Pál, amikor elválásuk 
alkalmával ezekkel a szavakkal vett búcsút Szent 
Pétertől: "Béke Veled, Péter, te az Egyháznak alap. 
köve, Krisztus nyájának pásztora". Mire Szent Pé
~er ezt mondta Pálnak: "Menj békében, Pál, te az 
Igazságnak hirdetője, az igazaknak feje és boldog 
közvetitője az üdvösségnek". 

Szent Péter a vértanuság elöl visszarettenve. 
elhagyta Rómát. Menekülésének útján találkozott 
az Úrral, akit az apostol megkérdezett: ,.hová mégy, 
Uram?" .,Rómába, hogy ott érted másodszor is ke
resztre feszíttessem magam". Erre Péter visszafor
dult és nyugodt lélekkel vállalta a vértanuságot 
Azon a helyen ma is kápolna áll: "Quo vadis, Do
mine" kápolnája; a Rómában jártak emlékeznek 
erre. 

. Szent Péter pápai uralkodásának vége felé tört 
ki az a nagy tűzvész Rómában, amely a városnak 
14 kerületéból tizet elpusztított. Úgy tartja a ha
gyomány, Néró császár műve volt, hogy beteges 
örömmel gyönyörködjék a szörnyü tűz hasonlítha
tatlan jelenségén. 

A Szent Péter terére V. Sixtus ferences pápa 
által áthelyezett Obeliszk tanuja volt az apostol
feiedelem vértanuságának és az első keresztények 
kínhalálának, akiket Néró vagy a vadállatok elé 
\'etet!, vagy égö fáklyaként parkjában elégetett. 

Az apostolfejedelem külsö megjelenéséről egy 
iisrégi forrás ezeket tartalmazza: Alakja magas, 
;~rca nyilt i>s f'gyPnes f.s igen sápadt, sűrü. hosszú, 
fPhér szakállal. Fekete szeme mély; átható tekin
tPttPI. Finom. hajlott orra; homloka magas és tiszta. 
mélyen a koponvába belenvúló részén kopasz. 
:\Tindkét arcára mf.ly redőt szántott a könnvek ára
data. amelyet az nr megtagadásának nagy bűneiért 
éiPIP \'égéig szüntelenül ontott. 

Ösidiiktöl keresztbe tett két kulccsal a kezében 
ábrázolják. Gvakran abban a formában is. amint 
belép Pgy haiócskába, vai!V amint azt elhagyja. ll!'en 
kPd\'clt ábrázolása az őskeresztény és a ~zázadok 
kl'rPszténv művf.szPtf.nek az apostolfejedelem a 
pánai trónuson. a Chatedrán ülve, ami a legmaga
~abb méltóság és tekintélynek szimboluma. 

Szpnt Péter 25 évig. 2 hónapig és 7 napig ült 
a pápai trónon. 

(Folytatása kör,etke:ik.) 
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Magasralendült a búcsújáró kereszt 
P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

Amin l a tavasz kihaj lj a az dsií v i t·úgot. 
s a napsugúr mt>gcsól,;olja a magvar fiildcl, 
litkos vúgv kél a mag\':tr szíwkiH'n: ki a 
tél kém·szeríleth' ottlH)tihól. szúntsuk-wssük 
be a niag~·ar röldet az élet m:tgjaiYal. hog~· 
azlán szabaduljunk néhún~· napt·a ralunk ha
tárából, s rójjuk ll' kcg~·ddünket az ég és 
a föld Királ~·níí.k l'líílt kt>dwnc i\eg,,·hei~·ün-
1\ön .. \ mag~·ar nl-p nemcsak megyékrc oszi
ja az országot, hanem eg~· mús heoszl:ísl 
is isnH'r: a húcsúj:írú keg,,·hel~·l'k sokkal ele
venebb és kcdwl!ehh központjai n!·pünk ld
ki életének. mint a polilik:ti sz!·khelyt>k .. \z 
egész országol az eg~·es kl'gyhel~·cl\ vonzási 
köre szt>rint oszthatjuk fd népünk vallási 
éleiének lájékozúdása alapján. :\lúlran•rt•hé 
lvi Szentkúl. :\lúriagvüd. :\l:ít·iahL·snvii. :\lú
rlapócs. :\láriar:td n :i,' :\lárian·mcl t'. ·.\ndúcs. 
Bucsuszenllászlú, (;_vöngyös, Szt>ged. l':ílos 
szentkut. Péliszentkerl'szl és a tiihhi szL·nt 
hely miÍld eg~·-t>gy mt>gyéjc a népi Y:tllúsos 
közélet nek. 

"Zarándokló magyar" 
az igazi llL'YC fajlúnknak. Eg~·elll'n jt·g_,·ün
ket sem lehetne annYira élesen kicml'lnünl\. 
mint a zarándokiú liajlamot és kelhe!. \':ín
dornép vollunk iislörlénl'lm ünk sz:íz:111:i i n 
kereszlűl, vándorolva lal:íllunk r:í et'l't' az 
ezeréves Hazára. hoJ.,·ongva kl'resl ük az igaz 
lslen hitéi. s zarándokolva rújjuk Ic ma is 
a legnag~·obb hat:íssal Istenünk szolg:ílal:ít 
és vezekelünk, kön,,·örgünk, - dksérünk ls
lent, :\láriát, szcnleht. Aki csak eg,·szt'l' is 
végignézhelle népünk zarándol\ló mag;llartá
sál. látta a kegyhelyeiH-n megsz:íllotl magyar 
lelket, a százkilómétcrekel gyalogló huzgósú--

\'irág FerenC' pt'csi püspök mond beszí•dl't Máriagyüdiin. 
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go l, h:tllolla a ll'II\Ps mcnl'IPiíí húc>sús-énel\e· 
kl'l, :t rár:ldhatalbn Ím:tfi'tzérPket és fl'gyt•lme
Zl'll :íhítatot, anna l• sejtl'lllll' kél arrt'll, mieso
da mélységl'it kavarja rel a húest'tj:íds a ma
g~·at· nl-p ll'll\énel\, s mckkor:t l'rőwl olvasz!ja 
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t''''·sén••é n!·pi'lnkHek :llllll!.!\'. :1 mindt•nn:lpi 
élt•lbé~~ nag_\'ll'mészl'líi eg.~·{.niségél a kiizös
ségi vallásosság h:llalma. Hogy l11l'llll~'in~ 
hl'nneg~·öl•cn·zik nl>pi'mk Jelkl-ben a zarún
doklás, Sl'lllllli Sl'lll mutatja johban, mint 
nz a rPngeleg küzösségi szah:íl~·, :mll'l.'· a 
búesújár:íst valósúgos szt·rlart:bos gyakor
lallá avatja. 

A bucsujárás szertartásai 

:íl- és útjúrjúk a IJll'lll'l 111ÍIIlkn rordul:tlúl. 
:\lindcn kcrl'sztnl'l\, l•ápoln:ín:d•, úlkt'I'<'SZle
zödésnl'k és h-jtiínck nll'g\·an a maga sz:'tza
dos ir:índt:ísa. Ilol )\cll ki'Zdl'ni a küli'n1hüzíí 
J'<'lzsafüÚ!reket, Iil:íniúbt, énckl'!,el. eg\·éh 
szokásokal. mind h:1gYom:'tnyo~ rend álla· 
pílja mt·g. Az a jó Jn'tt'~L·I,.t·zl>r. :dd t'Zl'lu•l ki
tüniil·n tudja. s aid t'Zl'ldiil t;ldt• :'trún S<'IIl 
,·úlik lill'!.!· "q.(V:III az ii•d intúja indul:ísra 
kl'I'I'SZI eliíll .. ÚJ';tllg\·;d:'tr:t. nio·gérl\eZP~I'l', 
lllt'gvan az t;nl'l\1' ntindt·n falura t;s útsza
l\:oszt·a. tudj:1 :1z t;l'kl'd·s ~··~ ittdnlú~ ideiponl
jút ntindt·n pilw:lo'in(•l. llt· ~z,·, ~z,·rint is van
nal\ szo·rt:1rt:·1~::i :t ln'to·s,·, júr:hn:d\. KtTt'szt
ll'l. z:í,z),·,,·:d )\,,~_,, .. ,lllt·llt't\ ·tn inrit-n ktTt·~zld. 
~zobrot. 1\:Ípoln;'d. l<'lll)'iotnol. .\ hordozha
lt'l vagY -.,zt·ttlkúti \(;'tri:.l\';tl (ll'di!.! úg\· kü-



szönnck. hogy a ~lária-lányok viszik vállu
kon a szobrot három lépést előre és három 
lépést hátra. A falvakon átvonuló búcsúso
kal fogadják. ~creszljiil.:et rn<·g<'s{Jkolják, ha
ran~sz6 kiséri a nagyobb csoportokat, fo
gadJa a kegyhelyen a megérkezőkeL Ha a 
kegyhelyen már van oly csoport arnelv az 
u. n. Szenlkuli ~lál'iával jött a bÓcsírra ·elé
je megy a hordozha16 :'\Járiá\·al érkrzŐ bú
csúnak s a kél :'\rária-szobor· is köszönti egy-

-Mária-lányok a szentkúti Máriával. 

mást három lépéssci clih·e s Irárommal hát
ra, közben pedig a :\lária-lánvok megcsókol
ják egymást. Hazafelé mcnet \·iszik a búcsú
fiát, legalább a h:íhos rózsafiizért, ann.'·it 
akaszt a nyakába a nagymama vagy az édes
anya. ahány kiesiny gyermeke vagy unokája 
várja a hazatérő szert·let csókját. Keresztc
telője is van mindcn új zarándoknak a kt•g.'·
helyen népiink szokásai szcrinl. A válasz
Iott keresztapa vag.\' keresztanya a szentkút 
vizévrl megkereszteli, megöntözi kcrt•szlg,,·er
mckét. s ettől kezdve keresztszülői gonjá
ba és szerelelébe fogadja kereszteltjét .\"é
punk vallásosságát is úlhatja tehát a ktJ
zösséJ,,ri kötelék megfcllt·hhczhctellcn törvé
nye. Bárcsak megérlenék n!·pünk nevcliíi eze
kel a törvényeket, s megtanulnák a magyar 
embert a maga természdének megfcleliíh·g 
vezetni. Biztosan szúzszoros l'l't•dml-nyt ér
nénk cl népünk míh·eléséllen és nwgszl•nlc
lé-;éhcn. 

A kegyhelyen 

a nagy tömeg vall:ísos hanguiala ejti ha
talmába a zarúndoko l. ~ t'lll azt LL' sz, amil 
akar. hanem amil a llihhi g_,·alwml. Szcnl
mise, szcnlheszl-dl'li, lwnflTt'nd:'•k mellel~ 
mPgvannak a maga kiili.mlcgcs g~·akorlalm 
is anwh·ckel már· rwm a pap ,·czcl. hanem 
akárhán\szor I'Sak az diíimádkoz··~ isnH·r·. 
A keresztút elvégzésérc szenezkcdnek első· 

sorban. Lobogókkal. kcrrszllel vrsznek részt 
a slációjárás egyórás ájtatosságában. Min
dcn kegyhelynek megvannak a kedvenc ájla
lossági helyei a templomon kfvül: vagy Fáj
dalmas-szobra. SzepiiStelen Fogantatás, Ma
gyarak Nagyasszonya szenlélyc, vagy lurdi 
barlangj n, s ki tudná megmondani a kegyhe
lyek minden kedvdl helyét, ahol népünk le
rójja a maga kegyelelét és hosszabban-rö
\'idebben elimádkozgat Este pedit; amikor 
a nap is ll·szállt, több kegyhelyen végzik az 
u. n. keresztbúcsút Nem a keresztútnál áll
nak fel. hanem a kegyhely szélén valamely 
nagyobb térségen, a btJ.csúvezetők égő gyer
lyával keresztalakban helyezkednek el, a nép 
pedi~ köréjük. s így végzik a szokásos ke
resztúti imákat és énekeket, csakhogy az 
előimádkozók előre megállnpitott sorrendje 
szerint. ki ezt, ki azt imádkozzn vagy énekli, 
hog,\' mindcn falu búcsúvezére részesüljön 
valamilyen sze•·eplwn. Gyönyörű látvány és 
fPiejlhetetlen élmény népünk életében. :'\fég 
a vígságot is megszcntelik, nmikor valamely 
ladkonyha pultja mögött eljárják a derü
sebb hanguialu Kánn-mennyegzőt, vagy el
éneklik a fonókhan divatos cEgy az úristen» 
kezdetü, eleven dallamu egykori deákéneket 
Láthatóing jól érzi mngát népünk a búcsú
jár6helyekcn. A sok imádság mellelt el is 
hcszélgelnek, eszegetnek bő,·en, s boldogan 
me nnek haza. A vallási fel üdülés mellelt va
lóságos kirándulás számba is megy mindcn 
zarándokla!. Az éjtszakai pihenésre sem ad
nak sol.:al n huzgúhhak. Yirrasztanali, s egész 
l-jjrl imádkozunk. Il,\·cnkor egész imakönyve
ket és kéziratos g~·ííjteményckrt énekelnek 
végig. Csodn, hog.'· bírják hangszállat Dc 
nz Isten diesőségére nem sznbad semmit sem 
snjnálniok, n zarándoklal mindrn 6rája Is
lené és a drága Sziiz:myáé. ~t·m is menné
nek haza n_\·ugodt lélekkel, ha nem tartották 
volna mrg kezdeltől végig fellett szándél;u-

i\lég a Szent Jobb ls zarándokolva járta az országot. 
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kat a hagyomún~·o~ úllilathan t;, szi'1nil'len 

imáds:'lgban. A~vál~ozás. 
Otthon 

az egész közsl;g Jd,·tHIUI a hazat;rkrzií z:trún 
dokok dé. s ll~t'llllt'k a p:tpp:d l'gY1'ttl :1 
ll'mplomh:l. t'g~· rnekrlnt·k. minlh:l l11Ílld
annyi:m a SZt'l11 hl'i.n·n L·llek Ytdtt:J. l".!.!y 

!llinden unoká
nak eg~·-eg~· 

mi•zesbábos ril
zsafüzért \'ett a 

nagyan~·ó. 

fogadják a zarándokokat. minl az hkn J,;,·d· 
,·dtjeil. a Szííz .\nYa i'IZf'lll'lt;nek l;i',Ydt·it. 
\ld:ísl és ht'·kl·l .i•·l;·nt :1 z:1r:índok lllÍntl•·n 
háznak. cs:tládn:1k é..; gazd:1ságnak egYar:'inl . 
. \ hdejf'zlí h:íla:ldtí·étH·k mind:mm iuk k••
z,,s in1ú.ia és :1z ,.,ztendt'i l•·gl..lkesdll, ,;, 
it•gdi:td:Jim:IS:lhh élll'i\L'. S"kszor l'!.!l;SZ e,z. 
trndiirf' kiimútJk"zl:l é..; t'·nl'kl'ilf' ni:l!.!:íl s•,k 
t'll1lll'r és :ISSZIIIIY. :11\jt :IZ t'•JI'i l'S hÍ·\·at:h :1 
löhhi n:qwn, so.kszor még Y:l-..:.lrll:IJlOII j, 
-..zt•rklt•p. S 111'111 t'.!.!\'SZI'I' 111l'!.! :IZ [-..lt'll il:íz:'t· 
1>:1 St'll1 f'llgl'd. Ez..J;nek Y:tl•'•s:Í'..!"S lt-lld fi'lr
dt'i. q.(\' t'szlendiirt· szt.,J,·, l..tld l:ípl:'tll·k és 
killl'szélht'lt•llt·n g:tzd:lgs:'t: . .!'.' t•Jnlt;k :1 z:tr:'1n 
dokl:ll. :\ kl'gdwh· emlt;kd. kt'·pm:'J-..ol:tl:t. 
kf'g\ szt•rt•i a húz: tk díszl'i és li:ts/'l:·tll 't;d,·i. 
,·,y,·, kf'g\·clt·mt·szk•"•z•·i. 1-:rdt'lllt'' lt'lllll' 11 :·, 
11:1 j:'1rnunk. h"!.!\· :tn 11:11 j:t :'il :1 kt'!.!' l11·h· 
Y<•nzúsa l'!-!' -l'!.!' · in:•.!.!_\':11' falu. ··s:tlúd ,:all:'tsi 
{·, túrs:1d:tlmi t'·it'lt'·i · \lt·!.!l•iz"IJ\ "'"dil:ínk r,·, 
!:1. ]!"gy u{>pi'Jnk lt;ll_\'t'!.!i•ht·ll z:;r:.IJJd"J;!,·, JH.'i'· 
lq~l:dálflhh nc,·i111k :1 z:tr:índ•d; Jll:lg\':tr ' 

* 
Fz j, n(·h:'llt\ kl·p nt··piüli-: ,.!.!,··v•·ll "' i:t 

f"s Y:Ji\:'t'Í {•\t·I(•\Jid ,;, ,zillt'S !.! IZd:t!.! t'·llllt;ll\ 
'il:'tg:·t\,,·.t. B·ddog :tz :t n!·p. · :•lllt·l\ ig' l11d 
hillni. ig\ Jslt·nl sztTI'Ini. és :tz ht.-n \11\·j,, 
il·:·tnl t'llll\ i l>iz:dm:il t;, !.!\'ITIIH'' i r l'.':tsz·,,;, 
d:.Jsl t'·n·z: . · 

Szellők lengelik zöld csipkefáty\61, 
Hmint HZ ég-böl lebbcnlt>n itt áll 
H rag-yo~JÓ müjus l Ad H földre 
ünnepi ruhát, csodás gyönyörbe 
öltözteti s illtitok Vtlrt'tzsli. 
idomszerű édesded Hiáwt 
öle\geli ti fellúrnadt Kri<zlust 1 

Pax ct bonum t 

Fél•!-! llll;<l lsten mclc~J kezében 
rózsús urcucskúval. oly gyen~Jéden. 
hótiszlún úll üdviizletadúsm. 
mint lélek az clsiíáldozúsru 
hall,!lszanaK múr búvó madárk6k 
han<:jHi 1 ~\z nnyai bolciogs!ig: 
dicsértessél óh ezért is, Jézus l 

p,,x et bonum 1 

Sét!iló ifjak búrsony homlokát 
rózsHszín lún~Jok futjük út. 
titokzatos enyhe simogHiús 
vidúrn ~Jviin~yözö mosolyra v6lt 
ma fel mindcn lelJnapi b>'.nHiot. 
mcssze tornvokból esti harangak 
ki•rdik ujra s ujra: .. Feltámadott 'J". 

Pax et bonum 1 

E'rdeink bü,·ös függönye mögött 
most nincsenek lnmpH szürke ködök. 
boldo~ító hírt szór szcrleszéjjcl 
harsúny rózsafény a nyugetégcn : 
moso\y, remény nem halhet ki itten, 
felltimadt 'ala az ls i en : 
öröm remell füszúlak könm·iben 1 

Pax et-bonum' 

Gyön~,·,·irtii.!OS m.ijus •'h Tc ne sirJ 
f6jdalomlt'>l. ha riadó nvcrit 
hiszen Tt;<l<'d illett 11 ,.,;~sci sz ó': 
oh 11 szcrctel öriikkt;\·aló 1 

A fii\t:rmHdús é~i \cp!.'·l)('n 
félill m<'~ lsten mPle~ kezében 
rendiiletleniil (r\ka helveclen 
suttognel : Jézusoma t szerelern 
\1' btintsútok, szPrctcm. szerctcm. 
lehPii minden kis viré.~kchclv. 
zokm:•·, ,·ihar ilclja ft>n)'\'PSnt:k. 
,-ú>.:ia roppanó ,zi.\ fa n<· búnislitok 1 

szerPicm. szcr<·IPm Z<'n<li a n·ng<·leg, 
nt• búnls;'rtok 1 CsHttannt~k u ft•llcgek. 
, illúm írj n m11~as h•·l.!vlctöre . 
nHIIJ)'Hr fidcl t>Z Kri.sztus P nép ilrt> l 

\víln"k. mozdulnilk it h~tiC'l szivck. 
lf.lSiÚ.!. h<~k" f·'~llliJ r··d.:..<·l meg. 
r.··rfiS/''illl'kht'il btt~l.!\'dll lu il könnv. 
kik•·l hünkttlitl C:\•·rnwkk,·· tiirt: 
k1k ('L!\. <'""/)(!;.ts S/f.l/illrll htl]J;Jntlk 
lwns<·Jitkl,t,J ., L/ nwdol.!illttutl;m 

S/l'!l'it'lll, S/t'rl'fc!ll, n<' búnls/dok l" 
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Kalocsa és Eger új főpásztora 
Öszentsége XII. Piusz pápa a nm. magyar püspöki kar két kiváló tagját érsekké nevezte 
ld. GRÖSZ JÚZSEF szombathelyi püspököt a kalocsai, Dr. CZAPIK GYULA veszprémi 
püspököt pedig az egri érseki méllóságra emelte. Az új kalocsai érsek a meleg szívú 

ember közvetlenségével és 
szereleiével hódítja meg híveit 
és pap~Jágál, s ennek a ben
sőséges kapcsoltdnak Szent 
Ferenc Atyánk fiai is sokszor 
érezték gazdagságát és nemes
ségél. Az új egri érsek pedig 
a nagy tudás és a szervező 
tevékeny ség, a hódító sajtó 
és a kormányzói rátermettség 
legmodernebb embere. Az 
Egyház nagy szervezetében 
ttlakíló és irányíló vezér. A 
ferencesek aposlo!i szelleme 
örömmel üdvözli benne az 
erőskezű kormányost és a lel
kek hódílóját, a Magyar Barát 
pedig különösebben is a ma
gyar katolikus sajló vezér

J 
í. 

alakját. Mind a két érseki szék a magyar katolikus egyháznak és múvelődésnek, Hazánk tör
ténelmének és szellemi életének gyújlópontja. Kalocsa örök;e Tomory nevének fényében 
ragyog, s a Nyugat bástyájaként állolt harc és vértanúság jelképe, Eger pedig a magyar 
tudományos élet, számos eredetiség, honmentő és szenlelő lelkesedés forrása. EszleJgem 
mellett ez a kél katolikus őrhely védi hitünket és magyarságunkat a legnaayobb erővel, s 
alapja maradandóságunknak az ezeréves határok között. Stent et poscant in fortiturline Tua! 

A t ö kéletesség felé! 
Dr. Ervin Gábor. 

A második megtér,;s kl'gy,·lmi. t<•rmeszetfölötti 
hátter(•t illeWen ml'gint csak utalok Garrigou-Lag
range kiváló mü\"l·rl'. Ldl'ktani ,;z,·mpontból ki kell 
emelnem, hogy ebben az úllapotban nagy erzelmi 
átalakulás következik be. Az t·rz.:·kis.:•g \'ad indu
latai eJcsöndesedm·k. }pgfl'ljl'bb c:<ak idlink.:·nt je
lentkeznek nl·hezs<·.Lwk. De 111<'!P"nmd n= ,;r::ékiség 
gyökere, n:: n rág y, 1!<>!1!1 s=ere.<.<t'llci:. k<·nyeztesse
nek minkl'!, hog~· dic;;c·rjl'nl'k. disnwrjl•nck. hogy 
tessünk másoknak. Ez a \"Ú.gy szink \·últozatlan 
eriivd ml'gmarad. ;'>;",·m n~·ilatlwzik meg dun·a 
formák kiiziitt. dP bcfpl(• ann:"tl •·rii,- .. bb. ,\z il\·cn 
I.:•lek hónapokig tud rúgúdn1 L'C.:\" dun·a szún. egy 
figyL'lmL•tlL•n ll1l',!.!jl'gyzt·:.;l'n. l'!.!~· \·l·: t n1vllözl•sl'n. 
Van múr annyi iinuralma. hoc,:\· kilt·li· ,;vmmit ~l'm 
mutat. de an'nyira n•·m jut.,ti. h"c.:~· li·kkben f,•. 
lülPml'lkedj.:·k az dyt•smin. 

A másik nag~· \·,·.<!.l·ly, anlt·ly1k ,·blwn az álla-
potban a J(•h•kn• lvst·lkt•thk. a h~·p•>dln!Hiria. a ko!p
;:elet Jeyyelmctle71-'•;!1,'· Ebben :<1\'ll\"L'dnl'k azok a 
jámbor szem.:·Iy<·k. akik n11ndig lwt<'gvk. l'S ak1knPk 
a bl'IL'gséget at. un·'""k nl'm tudj:'tk fl'lisn1L'rni. 
Egymásután ki\'L•tl'lrwk m:tgukbul mindL'n kin,he-

(FoldHiu•l 
tőt, hol tagjaik fájnak, hol a szí\'ük dobog, hol 
sok, hol kevés a gyomorsa\'uk. És mintha mesebeli 
sárkány lenne a betegség, ahogy egyik fejét le\'ág
ják, kilenc másik nő, ahogy egyik baj elmulik, ki
lenc másik jön a helyébe. Szerzetesházakban sok 
bajt okoznak az ilyenek, mert mindíg külön dié
tára \'an szükségük, nincsenek megelégcd\'e a ház
fiinökkel, oeconomus~al. A szenttéa\·atási pörök 
kellemetlen epizódjait iik szolgáltatják, mikor nagy 
júhiszcmüséggel bár, de csodás gyógyulásnak tün
tetik fel képzelt betegségből való kigyógyulásukat. 

1\lt•g rosszabb, mikor a képzelet az erkölcsi té
n•n garázdálkodik, és a szcrencsétlen lelek beteg
s.:•g helyl•lt bünt képzel önmagába. Az ilyen aggá-
1\·osnak on·ussága, ha apostoli munkába kezd. L'S 
;ibban annyira elfoglalja magát, hogy ne érjen rá 
önmagú\'al túlzottan foglalkozni. De \'églcgesen t'Z 
sem sPgit rajta. 

A második megterc·sen átment lélek az apos
toli munkától kissé idegenkedik. Neki már nem 
[•!\'ezd az cgyctcsdi, mint az eliibb leírt csoport
nak. Éles önkritikája \'an, látja. milyen nehéz \'a
lamire\·aló eredményt elérni. Szereti a magányt. 
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szereti az elmélkedést, a csöndes imádságot. Fél 
attól, hogy el kell hagynia lsten jelenJétét és bele 
kell vegyülnie az élet forgatagába. :trzékeny mi
mózatermészete visszariad az elkerülhetetlen küz
delmektől, összeütközésektöl, félreértésektőL Ha 
azonban mégis vállalja az apostolkodást, akkor nem 
egy esetben az ellenkező végletbe esik. Amire 
nagynehezen rászánta magát, azt hihetetlen ma
kacssággal és önfejűséggel folytatja. :tppen, mert 
oly nehezen vállalkozott rá, azért nem tud az élet 
követelményeihez alkalmazkodni, nem hajlik, ha
nem törik. Kí~életlen tud lenni. Maga ugyan halá
losan érzékeny, de másokon keresztülgázol, anél
kül, hogy csak észre is venné, anélkül, hogy jajki
áltását csak mi!g is hallaná. 

Ha most kívülről tekintem az ilyen személyt, 
megint csak a rideg, félszeg, sokszor komikus külső 
tünik csak elém. Az a mély lelkiélet, az a sok el
mélkedés, lelkiismeretvizsgálás, amely jellemét ki
alakította, még mindíg nem látszik meg rajta. Még 
mindíg nem tud imponálni, nem tud apostolkodni, 
nem tud lelkeket nyerni Krisztusnak. A kívülálló, 
lelkiélet dolgában nála sokszor jóval alacsonyabban 
álló szemlélő csak azt veszi rajta észre, hogy hol 
tedd-ide tedd-oda embernek, hol meg hajthatatlan 
zsarnoknak mutatkoznak, és ebből esetleg rosszindu
latú következtetéseket von le jellemükre nézve. Pe
dig igazában csak belső bizonytalansága, képzeleté
nek, szeretetvágyának túltengése okozza a bajokat. 

Mi hiányzik még ennek a már kétszer megtért 
személynek a lelkiéletéböl? Miért nem tud gyujta
ni, vezetni, lelkesíteni? Ha tevékenykedik, miért 
egyoldalú, felszínes, vagy szükkörü a hatása? 

Mert még csak elvei vannak, még csak erényei 
vannak, de a Szentlélek ajándékai még nem érvé
nyesültek kellő fokban az ő lelkében. Hogy való
ban mindenkinek mindene legyünk, arra csak a 
Szentlélek taníthat meg. Ahhoz az elmélkedés sem 
elég, ahhoz a szemlélődő imádság szükséges. Bár
mily nehéz és fájdalmas a lélek "Sötét Éjtszakája" 
(Keresztes Szent János), az lstennek szentelt lé
leknek ezen is keresztül kell esnie. Jobb a földön 
átélni, érdemeket szerezve és apostoli gyümölcsö
ket teremve, mint a tisztítóhelyen, ahol nincs töb
bé érdemszerzés, csak szenvedés. Isten színét csak 
az egészen tiszta lélek láthatja meg, az, aki mind a 
három megtérésben, mind a három tisztuláson ke
resztülment, itt, vagy a másvilágon. 

A harmadik megtérésen átment léleknek már 
tökéletesen közömbös, szeretik-e öt, vagy sem. A 
képzelt betegségek nem gyötrik többé - igaz, hogy 
ha azután beteg, akkor igazán beteg. A sértődést, 
az aggályoskodást nem ismeri többé. Szent egysze
rüséggel jár hivatásának útján. Nem önmegtaga-

LEVEL EGY VIII-OS BARATOMHOZ. 

Kedres Barátvm: 
Az életben sokat számít az okos, híggadt 

megfontolás. Mennyit:el fontosabb ez a papnak. 
Ezért figyelmeztet már a S:entírás is: ,.A papok 
ajkai őrizzék a tudományt", - azt a tudományt. 
amely nem a földi dolgok megismerésére, hanem 
értékelésére tanít. Oroszlánszít·ü Richárd apródja 
urának szentföldi bebörtönöztelésekor 'L'árról
várra járt gitárjá!'al és ura ked~:es dalát éne
kelte. Egyszer a megkezdett dalnak folytatását 
hallotta az egyik várban s tudta, hogy ura itt 
fogoly. A tudományszeretet, de a hittudomány 
szerelele adja meg a papnak az örök élet dalának 
kezdősorát. Ez az a tudomány, amely nem csak 
elveket ad, hanem megjontolt élctet is siirget. 

dás többé számára az úgynevezett "megaláz6" 
munka elvégzése, helyzet eltűrése. Ahogyan a j6 
futballista "kapásból" adja tovább a legváratlanabb 
irányból hozzá érkező labdát, úgy tud az ilyen lé
lek is valami természetfeletti ösztönösségge!, "ka
pásból" kiigazodni a legváratlanabb, legbonyolul
tabb helyzetekben is. "Erzéke" van hozzá, hogyan 
kell az emberekkel bánni. 

Orá áll a Szentírás mondata: Justus ut palma 
florebit - az igaz úgy virul, mint a pálma. A szá
raz homokban is megél, mert gyökerei nagyon 
mélyre nyulnak, le egészen az Élő Vizek l!~orrásáig, 
Jézus Szentséges Szivéig. Ebből a Szent Szívből 
merít erőt, eleven kapcsolatban él vele. Ez a Szent 
Szív sugalmazza szavait, irányítja lépéseit. Nem 
részletezzük itt tovább a harmadik megtérés lelki
állapotának rajzát. üssük föl bármely szent életé
ben az utolsó fejezeteket: az a tisztulás, az az égi 
nyugalom, az a béke, amely a szentek életének 
utolsó éveit - vagy a vértanúknál e!lletleg csak 
óráit- jellemezte, a harmadik megtérér.en keresz
tülment lelkeknek biztos ismertető jele. 

Szabad-e erre a harmadik megt~:. ~ töreked
nünk? Nemcsak szabad, de kell is. 1\.int Nagy 
Szent Terézia kifejti, mi valóban megbántjuk a jó 
Istent, ha nem fogadjuk el kegyelmeit. Isten mind
egyikünket a tökéletesség felé akar vezetni. Ha 
nem jutunk oda, magunkat kell okolnunk. Az isteni 
kegyelem kínálja magát. "Jőjjetek, igyatok a b·•r
ból, amelyet nektek készítettem" - mondatja a 
prófétával. Isten imádókat akar szellemben és igaz
ságban. Ne sokat beszéljünk, mint a pogányok, 
akik sok beszédükért várnak meghallgattatást -
int isteni Mesterünk. Milyen szomorú lelkek, akik 
görcsösen számolják Miatyánkjaikat, Üdvözlégye
iket, ahelyett, hogy közvetlenül beszélgetnének 
mennyei Atyjukkal! Beszélgetnének, nem csak be
szélnének. Beszélgetéshez ketten kellenek. Ha min
díg mi szólunk, ha nem tudunk Isten imádandó 
jelenlétében hallgatni is, csöndben várni lelkün
ket átjáró kegyelmi adományaira, ha visszaria
dunk az érzékek éjtszakájától, ha félünk hiúsá
gunkat, szeretetvágyunkat teljesen, égő áldozatként 
Isten oltárára tenni, ha az elmélkedésben szipor
kázó szellemes gondolatokat keresünk Isten je
lenléte helyett, ha a magunkszőtte gondolatfátyol 
mögé bujunk lsten vakitó világossága elől, ha fö
lületes álbuzgalommal falakat épitünk magunk 
köré, hogy meg ne perzseljen Jézus Szívének tüze, 
akkor törpék, tökéletlen emberkék maradunk. 

Az Egyház ereje szent hiveiben van. lsten a 
szentségre hiv. Halljuk meg szavát. Ha Istenben bí
zunk, pálmaliget emelkedhetik a sivatagból is. A 
mai élet sivatagából is. 

Ezért értették ezt a tudományt a S:entek Szent 
Pállal: a Kereszt egyiigyüségén('k, mert a Ke
reszt titkát hozza kö:clebb az emberhez. 

A tudomány embere a ferences is. Mutatja 
ezt a ferences ősök nagyszerü pélclája is Bácon 
Rogértó! egészen Alphaniig, S:e1tl Bonat~entúrá
tó! Gemelli Agostonig. Mindcnben adtak vala
mit a világnak, amit sem azelőtt, sem azután 
mások nem adtak. Mert a ferences ruclománu 
a!apelt·c az elmélyülő Istcmbe-meriilés. S e:: te
s:i luclományunkat egészen eguedülállól'á. 

Ez a ferences ludománys:<'retetet kh·ánja 
N('ked !Jarálod: 

P. llajnal Agoston, ofm. 
CímC'm: Fc•wm·es Tartományfönökség, Buda

pest Il. Margit-krt. 23. 

~-------------------------------------
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Gyászjelentés 
Dr. Monostory Elekné. 

Judit már feketében volt. Tavaly temette el az 
édesanyját. Most csak elő kellett vennie a meglévő 
gyászruháka t. 

- Szabad az elhunyt nevét, adatait? - fordult 
hozzá a temetkezési vállalkozó. 

Hangjában gyöngéd tapintatot akart éreztetni, 
de a foglalkozás megszokása folytán, száraz, hiva
talos maradt. 

- A gyászjelentót a szokásos módon paran
l"Solja nagyságos asszony? - buzgólkodott tovább. 

- A szokásos módon? -riadt fel Judit. Nem, 
nem, ... majd megírom magam. 

Szokásos módon megírt gyászjelentők, - tü
nődött magában Judit. lo'ájdalomban megtört szív
vel, de Isten akaratán megnyugodva ... Ehhez a 
szép szöveghez a tömeg sok alacsony érzése tapad. 
Az emberek legjava megtörik a fájdalomban, de 
nem nyugszik meg Isten akaratán. Az igazság ez: 
a gyászoló családok lelke megtörik, és ... egyúttal 
fellázad az ég ellen. 

- Miért kellett meghalnia? És miért éppen 
ezt vitte el az Isten? Miért íly korán? Jobb lett 
volna így, meg úgy. 

Judit egész lénye tiltakozott az ilyen merev, 
dacos állásfoglalás ellen. Szíve, lelke hajlékony 
volt gyermekkorától. Mindíg, mindenben érezte, 
hogy Isten jót akar neki. Furcsa lenne, ha egy vak 
nem hinné, hogy zöld a mezö, és virágba borultak 
a kertek. Csak azért, mert nem látja. És csodála
tos lenne (érezte szíve mélyéig), ha nem hinné, 
hogy Isten csak a jót müveli, a végső Jót. Csodá
latos lenne, ha nem hinné ezt, csupán mert most 
nem látja még. 

Az egész hosszú betegség alatt, míg a férjét 
ápolta, soha nem imádkozott felgyógyulásáért úgy 
gondolta, hátha nem "az a jó, hátha nem az használ 
a léleknek, a kettőjük lelkének. Ha ö a férje egész
ségéhez ragaszkodnék, és lsten mást akarna, meny
nyire megnehezítené ezzel az ö munkáját. Meg
nehezítené, - ezt emberi kifejezéssel értve gondol
ta. Vagy nem nehezebb-e egy szülőnek foghúzásra 
ítélni a gyermekét, ha a kicsi fél, retteg, s húzó
dozik a müvelettöl? A szíve nehezedik el, gyerme
ke ellenkezését látva. Mcstanában Judit a jó Istent, 
a Gondviselőt mindíg Atyának érezte. És úgy gon
dolta, egy Atyát nem szabad atyai érzéseiben 
megszomorítani. Hadd tegyen velünk, gyermekeivel 
úgy, ahogy jónak látja. 

Csak egyet kért mindíg, sokszor a hosszú át
virrasztott éjtszakák alatt: hinni tudja majd akkor 
is a nehéz bajokban, hogy a halál nem kegyetlen. 

Csodálatos az Isten jósága! Hetek óta munkálta 
a talajt ennek a kérésnek a kivirágoztatásához. 
Csak most vette ezt észre. Vagy nem a Lélek ve
zetése volt-e, hogy egy idü óta csak a fl"itámadt, 
győzelmes Krisztussal tudott foglalkozni"? Máskor 
is olvasta már: Ne féljetek, én meggyőztem a vilá
got, - és Az győzi le a világot, aki hinni tudja, 
hogy Krisztus az Isten Fia. Igen, sokszor olvasta 
már ezeket. Dc mostanában egészen átjárta lelkét 
Krisztus mindenekfölötti, végső Gyözclmc. Most 
valahogy úgy találta ... Dc Ichct-c szavakba ön
teni a Lélek érintéseit? 

Emlékszik, néhány hete egy kis templomocs
kába került. Föltámadt Krisztus állt az oltáron. De 
milyen szobor volt az! Kis, nyomott, csaknem haj-

!ott vállú. Ijedten behunyta a szemét. ó, nem! A 
föltámadt Krisztus, mennybe visszatérő Krisztus 
nem ilyen. Krisztus diadalmas. Legyőzte a világot. 
A halált is. Ezt már most füzi hozzá akkori élmé
nyéhez, - a férje ravatala mellett. 

Ma ez a gondolat kerekedett benne felül. Bár 
lent a mélyben fekete fájdalom kavargatta a szívét. 
Torkában nem szünö sírás szorongott. Olyan volt, 
mintha a kín egészen szájáig érne, akár valami el
nyeléssel fenyegető keserű tenger. Mégis fölszegte 
a fejét, s könnyesen is a diadalmas Krisztusra né
zett. (Mily jó, hogy a liturgikus évnek éppen ebben 
a szakában hajolt föléjük a halál!) Erővel arra gon
dolt, hogy kettőjük szép élete is a győzelem, a vég
ső Győzelem felé ivel. Mint minden Krisztusba 
temetett élet. Görcsösen kapaszkodott ebbe a gon
dolatba, bár szeme, testi szeme mást mondott. 

Egyszer, régen azt olvasta: a halottakhoz csak 
békés lélekkel szabad közelednünk. Akkor egész 
lelkével megragadta ezt a kifejezést. Most ugyan
azt érezte a koporsó mellett is. A béke: az ég 
visszfénye. Az égé, Istené, Isten akaratáé. Igen, a 
halottat nem szabad megszomorítania. Vagy nem 
szivtelenség-e zilált, békétlen érzésekkel megza
varni azt, aki már tisztán lát? Szabad-e kettőjük 
életét (élet az most is, érezte, csak az egyik fele 
nem látszik), szabad-e ezt az életet harmoniátlan
sággal megbolygatni? Míg itt élt mellette, minden
ben egyetértettek. (Ép azért volt szép az életük.) 
Csak most ne értené öt meg? Most ne látná öt: út
ban a Győzelem felé? 

Sok nehéz órája lesz még. Érezte kínosan. Majd 
ha ruháit rakosgatja. Ha emlékek kerülnek a ke
zébe. De, . . . a halotthoz csak békés lél~kkel kö
zelíthet. És ... gyászjelentőjét is csP.!;. békés lélek
kel írhatja meg, - hasított bP!::: a villámnál is vi .. 
lágosabb meglátás. A héke az ég visszfénye. Szem
befordította hát leiltét az éggel, az Istennel, s úgy 
vette kezébe a tollat: 

A 3ó Isten iránti hálás szívvel jelentem, hogy 
egy szép lélek Céljához ért: az örök Élet küszöbén 
várakozik. 

Megállt. Elolvasta, mit írt: A jó Isten iránti 
hálás szívvel ... Fedi ez az igazságot? Hiszen a fáj
dalom vadul tépi a lelkét. De, ... a szenvedésért is 
lehet valaki hálás, tudván, hogy javára válik az. 
Ezer kinkeserv közt is csak hálás tud lenni lsten 
iránt. Igen, de mit mondanak majd az emberek? 
Eszébe jutott: a multkor egy fejfánál megbotrán
kozva álltak meg ismerősei: 

- Hogy írhatják azt egy sírkőre: Hálatelt szív
vel köszönjük, Urunk, hogy 8 évre nekünk adtad 
Öt! 

Meg fognak botránkozni az ő gyászjelentőjén 
is. Botránkozni? Hát mi a botrány? Szóval vagy 
tettel másokat rosszra indítani. Születhetik-e ab
ból rossz, hogy csak hálával tud nézni Istenre, 
amiért kettejük életét eddig is elirányította? Rossz-e 
az, hogy egészen együtt érez a jó Istennel? Legfel
jebb nem fogják ezt megérteni. Ennél rosszabb 
nem történhet. 

Semmit se törült ki a megírt sorokbóL Ugyan
abban a hangnemben folytatta: 

... a betegek szentségével felvértezve elaludt 
Istenben. Akik ismerték, kérem, imádkozzanak szép 
é b redéséért! 
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G A L A M 
IFJÚSÁGI ROVAT 
Rot·att·czctő: Dr. Monostory Elekné 
Eger, Vecsey-utca 25 szám. 

Aranyló kévék 
\ra~nak a lraltirhan. A ;r.~nos r:J.haki•Ú 

f,.Jd dú:o<.tll tenni a LHrlál. ~~·k br.•ul
~;"trl..'a ;~ .. ,.'~1::, 'a~' aran,}• k;dá .. ;tl'll:..:··r 
\áliako/\<l önti el ~/. c::t·s;. Kisalföldd 

:\ plél•ánus út· kinl stJtál a h.rtúrl•;rn 
I~hcti ~z_oq:alrn;•..; nl•pc mun\,á.:. ü:t·ntt-·t. 
Zengnek a d.dok, é..;, pengnek a kastúk .. 

Az L~:..'.' ik ~- .. Ojhll'tbúl t·~.' kidiú fut 

B D ú c 
Győztél Galilei 

\'alaki eng~" lll na~_,·on mc-.!!rabolt, 
S a lt·U..t·ln Jnimllir"htt'•l laardM \olt. 

CsaLuhrn Iniu~li!.! .Ll/al a l•'•urr\t"l 
El~tÚHt.tll, kdor IIH'I't··~r••'·;.!::•·l 

!a rg_n:,·r eng.", md..; is ll!e:Jrabol'. 
\ /!'//,·t· :ö:t'IL 1 , II[Uf.-Jtt féll_'V/Jt• r·u/t 

t.'sodd.~ v rrti:s ír s.·,íz,:ur mf'!y;·snd,,ft,,m 

fs k··:b,•fl ,;" is dal/d, f,;"nyi> r•,íff(J'11. 

Az. c::vik lll'''' :'aLkt)/ott lt~g)l.'ll, 
1\cn· .. ,i\il!-!"úolt sok-~ok élt•len. 

ho1.1.á. Enni,;tJ,, ki~ i•'l·/a_. ~!C n•·, min: :\ m 1j$i{,-,.., ;",,íd'''' ~J-•Tlrf,J!,.J.-. 
az égbolt azú.rj-1. ~lv~t volt elsD:ddozó . . 11i1ldl'1l kl't'nHn 1•l ·''eid ltátf,~lol.: 
KeJ.cl c-ők~\ a Jó]'á~ttnrna~. é- .tkad~lZ- Fclt•tlt'lll. f,,. 1111 c111 fnl.vil.- a ,·srrta 
,.a mo:~-~'~P: s 1:,1 _ 1ij .J 11 li. 11ws \p IS Itiiti 

- Pll•háuos t'u·. . kL>rC'III . tt·~ ... /·1;. l l 1 l· \'t• hi: 
0 , la j1'1nni hon{mk... Imi'!'" S:oilulo 1'$•JO tÓt''.," 

.-\. p!éloárlo5 úr oJa:ne_.!_, a (''''l'orilldZ, l/r~;,·,d rl":;:t/·1. l'r.un t;alilei.' 
ahol az (•,J,• .. apa a1 ara',·l, s :11. ,.,Jt'":•rn.t l ,,(,JI,·, 11 !'i;l!'t'll l· l ,",.,,,-,,11.,[1 
a nur·ok.-Je \, .. , f:: k,•,ükh··n a rntn 1ka . ....: a f, fl_,.", "'·'THii;,-,,J,r·,· '"~l''a 1'ult • · 

1\.ii..;.ti•ntik a ,,J,·.J.;in.... ur . .t :\tt:.tn ;1t í'r 1nJ:h_v Lás:lú Bu.IJ.pe-\ 
ap.l, hol a r.·d,le! ltll·r·.·:.:·•l\'•'. h.)} a pl···
}.;'ultl;; úrn Jlili:tn'v., me.:~~~·,Jal: Ül kt·
,, .. , ftl:..'.t•l Íllll t• l l·"diink J./ f:],,l k"!l,.,.,.,, 
~t:l:: •• tr:l ~1en 'o:'t_, ák an_"agául ~ 

.\ l'!,··l·:'nH•..:. 1'1r h:dh•7ik. 

Élni akarok! .•. 

)),. tl:-:i.;.:.l ] .. Jk,•im, 111Í.'·rl? 
lll{'n? 

En~ed•l, ho~' Felé•! tán a két karom 

ll••lekiált•am a ,·{·~telen be : 
\li ri- {'ram! .. o én élni akarok! 

. .\zi-rt, 
J,.Jif'l<'lt'

da 

ho!!\' a kisfiarn ,.]~,·;áldot•'• 
lttt):J.J_i.• n,·orn·llt'·kk:d a f!V-

\t .~.a.•"-;ur\.1 ~'''Hit~! (,",rlih!'•'tÍ. a ki~- ~lert 
ft,·l az an~·a 1-.ö!lonréh<'!. Lújik .. 

. r. ;t}, (vvía r. .. orna 

lti~ze-u t·~upn dal, l'!óUpn napfény uz 1-lt•l. 

"-ert n !.'ilÜrke köve-k kilzt i~ mt"~lalállak 
l Ti·ged. 

Néked ~neke! winJ a sok ki> ma· 

l•lár. 

Élsz-e te? 
r .. ,.,l<J \':lll :\ toruny6r:l ffitht üti .1 

k,·.r ,·,r:íl \!.:.tik .t \;Íro .. , .. jj(,".{ IIIÍTidt•IJ 

ult-:t. :\l·h:Htt'·h:t h:tlbt .. 7ik cs:d" e::' -•·!...',. 
l.ut_,:Hl!!,tl:·, .... n._. :t Flí-u!o',l .. ~,ik }d~;i·-
}o;J!l, III~_!!L.'~111Lt,J t.'.:.!'_\' ,jJJ:IIJ\LIIlJla \'aj-

l.:íl>a•lhot híJHatja illatoo ozirwlt o 'irá~. 
f:n t"~nk haszontalan kis e-mb~rkf' 'OJ!ynL.t 

Ki tü,·ioek kiizt is musolygó •lollal. •le ... 

f:lni akarok ! 

Sze~én~- ah·ajáró, hal~a emberek, 
Kik báuah>son honiják ken·,ztjüket. 

Nem látnak napfén~·t esillo~•lús i·jtszokát, 
:>i~w érzik szent Szh-~d ót.ló \'il'a>Zát. 

SzerPttPm Jolent, - .:n .. k .. hem. 
S pBl'oirla·l.:lek lett a lelkem. 

Mese nagyoknak. 
h.t .. clo:ltb·,:: Ü1 tt•nJ, c·l!.."untiolkoH.I. Bá· 

rnltllatn a ,j,[{·i.el \Jtlt\i .. ttll' L'tiLuu . .., 

nd•:.:i .. rniwl1!.' t:tlidol. l•er;rw .·,!:~t . 'lii~tha 
Ttlill•lr:.: 111:·1... {·-; má..; h~llllt'. J alan Ir; u 

1..:... lb~_,!•!.'··· ••:•pft'·ll~l,Pu ti .. zLt k/~k,·n 
t tJII·Ii'•! .. lik ,.],·~ a ! :·i\ t ,J j ,],.,.d, ll. t , ... , .. , \.t rt, 
lltiutha \t··,l•·ni :Jk:lrll;·, nra:!.'rt, kiJIL·,:,o'!-:t 
l·lli'J..ulútik. 

1-:!.."'· .. tcr cs;tl", anrir.l f,'.'i...: },·Luud .. t.··rn
nwl 'iii!Prn, ar.uno• Stl·lt! ff'!!t,·; k.iJJPl•·tl ·ll 
fe~t'·n1. .-\ho:.!'' j_,--,,,~J,.J.j, i···l!. f'!...'' r·· L'ttl· 
L"O~t'.J,J,, f{~n'·" .. ,.[,J, leli a. ~z\~1··. a l-..iJt~·l)l 
l..íi 1 üni:.~, lo~up.t c·ii .. t U·Jr\lwn ,j\."t:.!iltlll. 

l )d:ti•rt ho//:·1111 c .. , .. 'i'Jl1i_\ j ki~l:'nn ll!:!::·utl 

Ic n .. l.t, ú'o nltal''~" ki·k nrhúk111. ~~il/l'••· 
,.c, fcjt·c-~ki·jL·n villn:_:,·, ;~r.•n,·i..or .. n:r, s 1-

!.."ttrlt'·k Stf'llll' ti..:.tl:'nt r;t1-!'0!.."\'.1 IW\••!d\ 

drll. :\étiCill ('SO,);'IJJ."H:t 

Ki va~,-? 
llalk c'!'CII!.."•"• nt•n•t•',., lnllal .. 7oll· 

:\1. {•n JlC\'t•lfl: nololou--:-.:.: 
-~- S mo·t ill mar .• d;;, ná Lm :1 - l.. l· r 

-LOTI r_11iért ,·.l~n·~lt fl' l . ;1 • .'to~•:t J:tk,·1j;;:l 
~t.omp~. \':1!.."\' m:í.-; I,al S' ,·.t,·i :1 :\~nük 
c~ak nt+'!!, mi(•.d l1\".Hj.1 at éitsJal...-, C·f'll•l

it'·rll'k lt·lt·k!J .. ,.,;rrkok•. C!!\h:tn!.."t.rs:L::it:> 
. lfi,7<•11 itt ~lill.'.- Ja~,·· i b lik: ~liklios 
J.ulo· .. j, \'IfJ.-.,.;, l!ÍIII!l'otÍ·I:t. !Jirll•·•lt cs.t
':lr_!..'~> Y:tj_lort m.t kt:n·'? :\i-ni be-szCI 
is IIJa::.iL:III: 

f:n pid porozem Hozzád hajolok, tlt•!lr>m r;q!,O!!b :tr• cal. 
\tár oem kiáltom •... halkan suttn~orn, -· _ Ko h-ht>III at t tilPti r ü :.: !.." ~ 

n·l··rll, ~"' '" 

-~Ki sz.Jlt? Ki ,·;m in.) Ki moudt:t 
att, f:LSZ-E TE:) 'Iil :JI..ar t·!. t~"ll'rJil'lli~' 

E:.:; ... ~. Lesll·l,,·u Tt'!IJI·!.." J.,.,,·.:·.!e! a t(·r
dt·pl()n·, allwl_'~'li ki ttrol_i-• JJti!,,.,. r/·!...'·11 
ÍIJJÚtlkot,.lt utoljár.~. 

f:J, ... f .. l··JJ!'Itl, !HJ .íJ ... lill'!...' nekem. 
!'r::\ ft'· l t· l~ T t· JllOIJ•!LJ.d :111, L, •!...'\' ds:-t• 
te.':' Tt• st.óltál Ln";'uu:J (Jh .:.,;-- .. t•·n·u~ 
c .. ,··! le;,, l-lu:.alou: M··:.:t.,!...'.•·lLtb~ .. '\Prn .• k r 
t.dak llteg;.J,,PJ"Jti t .. T·· hou;'rlll Je-~t:oll
lli TIJ.:'!ltó~t.t!l;í.P En::t'lll ulilhri,,~).·, Lrill" ... l 
• 1 \I.J::adt··,;l alar .. 1. lerJIJJ':' lll•·r•·rn, ,·.,j,.~ 
j,'·tll'0fl1 1 l1t;!IJ ),_.~/"),_ )ráJád:tlhn _\'t'lll f"_ 
::n:1t ,j .. ~l.aula:-i1.1rti t•-s:"t::tJ ];rt l:.:•'·n·rJJ. 
h••::1 Lli fi.td J, .• ,t-k 

f... J 111• ·•l IIIC-'I•'·rl 

latol··, ro-. ... 1 tli:'tkbo,! 
.\ ,J, ,rJJI.'tlll- •, lll ll 

az l -!e:1 fi.~ lo-! l 
.\1•·::1···r1, ll~> r 1 L:tll. d 1 , ,·... !JI•·::•'· r!· !!· "' 

L r .-.t_ .,:.•t. (;!-.:.:-, ,,._':' \f··:.:···r1•·1t.· Ltt· 
J..iPl pn.•ti·l.• !JJOtr·L·l·.:ÍI Lhwk-~ ··tt k ..a 

t::-Ortlol :J A jut .• I(JIIr JJerrJ JJI.t!'ét•l el, ;u. 

o'Jriik {J~d LptiÍ ltl(':..'lr' j], 1! !.tk 'tárn:'rr;t 

/Jiri/.:•n-it-11 /str·tirl \f,Jh;'t~ .. 
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fo~nJ!e-dJ, hol!~· tisztu mosoll~ nl arromun. '·• !!'ok II.t r• ~~ .. t'll h:'lll·l. ltnllt-'1' 
rr1ár lliC'~ ... 7f' járok. 

-- Delt.&t mit tr>).!"<'k, hn::v itt rnar.tdj ·. 1 

):;ll .1/t JH•;Jl fiiHIPl!t:-ti••IIJ lll•'!..' 

Csak f"gyf"tliil T.-értetl mondjam : 

l· ram : o •• {·u élni n karok ~ 

Jézushoz 

Ut"Dt'Zt> !\lárh1 Budapt-~t J), ... t·:..:-ilt'L, ~-- n··., .. u r.'t!ll Cfl!!t·tl··ke""'J,L 
arYc:rl. \t e\.ibh, rnil.. .. r m."·: lr•·nt 
,ultam itt, lllirf' ~uno).,}t;'tl:• El'iill• .. •tllt·Jil 

l'qv''" hol'{! menn/·1.- :' 
_\';.[1,-,·i!rd a ,-dáq"" 
J:.,fdu•l $u/tU ii'IIIH11.-
J.I'!,ctnt:f.- /..·irdh 
l Jr··~·dgu/.- Idd i. 
\J ,:~/SI' t 111/WÍffl .~"}r ·l, 
lit ,_.,.,1'11'1 
/.l'lll'iffl' /t')l'lllt'fl 

.\r··llt\'J,,,,.IIfl•l, 
/J·· b"frf.,,, 1/t'lli 

\', 11• ú r,.,f .• .. lltJ! 

\ ell'd nura•l()l•. 
1'·· mellrd állok, 
f,· ,:,,,.d .-//,./1/1>1/11 

.\: t'~lh: vil·í,;,;t_' .. 
/'~~rtt;f ),;_._~, f 

) :...'t'll i:.:•·Ji III."Lr t'tll!t'•'-. -./•'lll ;l 1,·, f.( o•lt 0 

1 -.tcn·l•·l, rt l ,,J,J, •:.:..:··~· l•il1• •·.lll • .:' J.,. 
ht"ll nnrtak En··· !...'"lr•l·•!l.t!tt \f.·rl, ! •.• 
,·.'n IIIÍfl·lf'rtkit Stt•J't•l•·k. :t!I . .J k••/t•lo-Jd, l,_,. 

rülOk a jó 1-l~n!H•t., 1 "' l <•ldog iogol is 

Lt _,,• l.:·.r ... J. J,·._., ''·'f!·ll~.ú-' \f, . 
lt•~o·l, ~7.t•f"l·lo·lt•! O~tloll.tt.", kj.; !'l·_':'tft 

· 1-;:tt·l··n F,·.n, .... ,,··:.:Jll•i-.' \1,i,.. •!' t'·:t a ... ,í 
~··-1\ .. - k.:·,J1,,,,,rr,. \l··r~ ,·-n a ,,.qd'én_,e•, 
t ... ,l:l ~'i"·k··l ~'··n·lo·•n .\pr··· kis k•·t_,··l 
.\o 1 .o~,·, -"IÍ\C 11r•• "/I)J'i!!lltl, ll10 oh-:" '"' 
,JI"/('IIJI·.,,.J ~/.Pifll'lllL' 11,"·/Plt: 

ll.t :d-•. lfl)tl, tJ\1 J.,.],.J 111ilt•ll-.: lll"~. 
Ldf.J,, 1 

l ).h .. ,,, J.,. IL .1 fl'l!Jt,J, .. , 
\,(,t r nc:n dál!.t!IP, tl•· 
!,PH ~ i·rt''lll 

l:'tiilt. { .. ,Jft!ld 

trriu·li:: k",,.J,·ul-
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nilk a Dall' ~ a· sugérzásába b~IY bele ~d-
\ ják vonni'· a fertncee• atyák a Világiakat w: Iúgyar

orazál .majdnesn nünden . nagyobb •· városában olt 
vannak a fe~cesek, a mindenütt: v6roaokban és 
falvakban S,z.en~ ferenc harmadik, világi repdjének 
ezrei.~ körül 6ket és követik a· Paz et bonum 
na~ célldtilzéseit. Ez mutatkozik meg a fe
renCes lrodalomban is. Nemcsak az ell6 rend tagjai 

· iniak, bianem a világi rendb61 is jeles ·tOllak szere
pelnek. Ott l&t1Uk a klii)yvhalmazban - hogy csak 
példáks,t erialitsr,k - P4161J Erzsébet grófnö kitiin6 
Szeót. ~tal-életét és I)r. MotwBtO'I'fl Elekné Az én 
igám c: · keresztlrti elmélkedéskönyvét. Ez ·utóbbi 
különösen tetszik nekem, mert :inilidenki, akinek 
eddi~ ajénl<Jttam 1ftint lelkiéleü 'kalauzt, csak el
ragadtatái:ÍI&l nyilatkozc:Jtt róli magvas tömörsége 
és nyelYé:llek zenéje miatt ... Sok mmdent lehetne 
irni· még err61' a pontról, de ha csupán azt vesszük, 

l . . . . . 

....... 

' . 
hogy 11 Ferences KBnviJcilldá e~.MG9f/flf'. Fétences 
He~rme~dikrend suk tizezres és százezres · vésú-ló
tömbjére mindig épi~et, hazánk egyik legnagyobb 
Könyvloi4d6v4lle~ZIItll 11 ',,Baz. et Bonum" nyomda
szervezete akár a Dunántúlón, akár a Nagyalföldön 
vagy:_ Erdélyben... · · · 

A LEGSZEBB DICStm;T,.ami az idei könyv'-:
napon elhangzott, talán az. egyik munkásifj-6 ajká
ról röppent el, aki Le~ntos Kiss Antal Ml INASOK 
c. ki-o-ál{) könyvét vette meg. Csak ennyit mondott: 
lsten 1Utesae sok4 11 Me~gye~r Be~r4tot, mert nekünk 
ezzel a könyvvel iletet Ea ;t>gokat e~dott! 

Mi iB. ctak ennvit kfv4nunk: a Magy11r Be~rdt 
érje még j6egészségben és fejliSdiS virágzásban a 
25. ezüst- is SO. arcmykönyv'nap;4t, a 100-ikat és az 
1000-iket i$. Az lesz aztán igazán a MAGYAR<S:s 
KATOUKUS' KöNYV DIAD~ ... 

-' 1 őrzik 'a megújitott kegyhely .és M~ A. munkácsi rendiközség 
. P. Bögözy Vilmos, kapucinus ház- taljai az Oltáregylettel karöltve ren-

... '--~~· -• f6nök szives rendezésének és ven- dezték llll!i· május 27-30-ig a katolJ-
± dé lá. tó · ..... k mléké A kus n6k lelldgyakorlatát és készftet-. ~ l g . szerete..,ne e • • . t. ték @}6 lelkileg a 30.-i katolikus asz-

• 
...~·- ~ 1 . . :nánabesn;;6i S~y& ála]a meg_ szoriynapot. A lelkigyakorlatus beszé-
~" a kapucinus atyákat és Szent Fe- deket lapunk szerkesztóje mondotta, 

· ....__ rene Világi Rendjét! a hivek Szépszámú részvételévél A 
' • katolikus asszonynap dfszgy(ílésének 

TER; ..... .r ......... 8 ., .... .r ... ........,..KLA:T ll6uaflzéftMk . DIICY IIIDYIII"II- célja a munkácsi fiatalság belekap-
~ u .c.A.rWU'IUV Ar'illdoldata a Olnoll.a ~ esolása a két egyesületbe s ezzel a 

MAIUABESNYON.· · Sdsaaya 68I b171lelrirel A gyön- n& Ursadalom szervezésének növe- -
· . . gyösi barátok templomának 6si kegy- lése. A rendi testvérek f éve töm6-

Szent Ferenc Világi Beneijének azobrihoz zarindokol jlillus4-re (Sar- rültek rendiközségbe, s f6tisztelend6 
budapesti rendik6zségei Máriabes- 16s Boldogasszo~ ünnepét köv~ Ca4ti Jóuef úr vezetése mellett tö
n:y3n rendezték meg IDAjus 9-én va!Wnap) .messzi vidékr6l a Fájdal- rekszenek a keresztériy tökéletességre. 
szekáltos évi rendi . zarándoklatu- mas Sziíz Mária tiszte16inek buzgó A szabályok pontos betartása, gy{i
kat. Idei zarindotlatuk még azzal aerqe. Nap'alnk azenvedélelbeD és léseik rendszleressége és a bels6 fe
is --o~a .. bdott, ho- a Magyar Ba- a bát.orú zivatariban fokozottabb ra- gyeJem és komóly lelkiség jellemzi a 
•- - gaszkodM&al köZeledillik a Szenved6 lds rendiközséget. InkAbb kevés, de 

rát olvasótAbora ia c:satlakozott ~ NBiY811SZ0nyboz, 8 kö~rgllnk vi- aztán jó tagot igyekszenek a rendi-
- engesztel6 ijtatoss6gokhoz. A Vl- ga.szta1úér\ er6ért, az emberilég bé- köZBégbe veunl.. - · · 

dékr61 eobeaerellett el61mádko- kéjéért éJ harcoló testvéreink gy6- · · . 
zók és búcs(avezet6k részére ldllön zelméért. Az ünnepség sorrendje: Jú- Baaterpmbaa roájUB 23-in 29 test
konferenciabeaHet és é~ektani- lius l-én és 2-in (csütörtökön és vér öltözött be, & ~ fogadalmat 
t6st rendeZtGnk a gyönyörden ki- pénteken) este 7-kor szentbeszidet tett. A azenartút P. Puaztelll Gibor 
festett· als6templomban. a ·buda- tart: P. Fehér Mityú, szentdomon- vélezte aki épp az eateraonü rendi-

..... u .. kosrendi atya. Utána ájtatosség a · ' 
pestlek megérkezése után .-- Fijdalmas SzQzanya tjszteletéle. Jú- k6zlléget látoa .. 'O~yt 18 ren-
DaiJDÚSe és P. Pusztciti Gábor, O. lJus 3-An, szombaton: D. u. 3 6rakor deztek, el6adtft: a ~ Mária koro
F. M. orszigos világi rendi igazga- lltánia, utána Oóntatás. 5-kor ke-· nája" c. vall'- szfnmdvet. Ellltte 
tó szentbeszéde kötötte le a csak- resztút-járlls. Este 6-kor a Rózaafllzér P. Puaztav Gábor mondott beszédet. 
nem hatezer zarándokot. Délután 3 Társulat nagygy(ílése. Szónokal: P. az el6adás után pedig p KeZetuen 
órakor ugyancsak p Puaztcltl Gá- MCirtO'Il Bernát O. P. országos Igaz- · 
bor 0 F M lépett ~ szószékre s gató. P. Réz Marián, O. F. M. és P. Alán, a S7kpen fejlóclll esztergomi 
amig dél~l5tu beszédjében a -~h- Fehér Mátyás o. P. Majd gyertyás rendiközség lelkes igazgatója. 

. kllrmenet a legméltóságosabb Oltári- • 
lágt Rend jelent&égét mutatta szentlléagel. Július 4-én, vasárnap: Ceglédea P. Ko114,. Kázmér, OFM. 
meg az Egyház életében, addig Hajnalban 4...Jtor kereutút-járás. lnoki házfl5nök atya szép szeat
most az országos rendi egység sze.. 5-9-ig minden órában szentmise és azo . 
repét méltatta: nevezetesen azt az áldoztatás, 6-kor énekes nagymise a beszéd kiséretében áldotta meg az, ÚJ 
er6t vizalta amelyet létszámunk- kolostor jótev6lért és harcoló hon- Szent Ferenc-szobrol 3 testvér beöl
nál fogva ,;, katolikus közéletben védelnkért, utina szentbeszét!et ta.rt: tözött, 3 pedig fogadalmat tett. 

képviselünk. Utána a Magyar Ba- ~~~a=t='Je~- ~o!:~~~r ~; Ipolywrb6n Lupkovics László, plé
rát szerkeazt6je ismertette a Szep- MariAn, OFM. Utána szentséges kör- bAnos. rendi igazgató vezetésével vé--
16telen Sziv tisztel,tének tarta!- menet és ünnepélyes f6papl szent- gezték a Szent Antal-, Fijdalmas-, 
máréli módját, 8 készitette elö a mlse. 11 órakor R67.safiizér Társulat Lurdi- és Jézus Szlve-kilené:edeket 
rendi testvéreket a Világi Rend csoportvezetői gyl1lése a Kultúrház harcoló katonáinkért. A buzgó varbói 
felajánlúAra SzOz Mária Szfvének. nagytermében. Szónokal: P. Marton hivek mlnden alkalommal megtöltöt
A háborús keresztút elvégzése után Bernát, O. P., P. Fmyvesi Jeromos ték a templomol Most a májusi ll~
p Krint Ráfáel 0 F M budai O. P. és P. Ka!m4r Ozséb, O. F. M. D. niával kapcsolatban ugyancsak a ple-
h~...... ökmtartott ".,.:_ ·él. · á· u. fél 2 órakor a vidéki búcsúsok ré- bános úr vezetésével végezték a Szent 

ou.&uD ...... ep yes m JU- S7kre litánia, rövid szentbeszéd. a Paszkál-kilencedet is. tpolyvarbón 
si litiniita végezte a Világi Rend kegyttrgyak megáldása. Este 7 óra- szépen fejl6dik a Szent Paszk:ál-kul
felajánlásának szertartisát. Boldo- kor a befejező szentbeszédet P. Fen v- tusz. Ezt bizonyitja újonan festett 
gan tértek haza testvéreink a cso- vest Jeromos O. P. mondja, maJd li- templomuk S7kp Szent Paszk:ál-fres-
datév6 máriabesny6i Szilzanyától, tánia és Te Deum. kója is! 

--------------------~---------------------------------
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Számológép! 
Szorió és 

ö~dógép! D....., :Vétel, eeere. ela.._ • 

. N1111 ~· új ée' ... építeU gépekból 

ID-.-t, IOapka•a. Sta. 
· ·•Telefon : 142-1D3. 

k~ LM11Ebetl ~ '-••Yt· 
laU l .... ,. p'"%1111 ... - ......... IIG 

.......... tiD Uleüel .... moiJU • --.. 
AV'& •• l tllt,.ll6k66rt. ~~l 

P. dr. Szabó Pius, OFM., 
tábori főet;peres, 

Máriabesnyó-Budapesl 
Opermann Ján01,· Pécs. 

Brazzorotto Elek, Bere~~z. 
Csiky Istvánné, Nagykáta. 
Bata J. Antal h5si halott. 

Ozv. Vlll'b Andrúoé, Alcsut. 
Horváth Ján08né, Jászapáti. 

IDaari elln.etllllk&t ....... ll .. _ ....... 
••tua~~ bel N,..,..__ ba611eal 

Milvezet6: rarkul K!roly. 
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