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P. dr. Na~· Knnotantio, O. f', M.: A 
ma(liyar katolikos e11ybáz oemz•ti zai· 
natai. Gyöngyös, l9-t3. ~!agyar Darát 
kiadása. 200 lap. Áro -l P. 

Aki •zerN böog~szgetoi a magyaroág 
régamit e•t'mény•i közölt • ott a kato· 
lidzmu•nak roppant nagy azerepére ~ 
állami létünk miodeo vooatkozá"'val 
•·aló •wros kap~solat6ra nézve keres újra 
~. újra adatokat, az nagy örömmel ol· 
•·aagatja ezt a kiváló muokát, mi egy 
~ddig még alig iomert területet, a ma· 
gyar katoli~izmua nemzeti zsinatait t'r· 
11yalja nagy t6rgyiomrrettel, élvezetes 
rl6adáosal. 

Az E,rybáz sok ozázéveo történelme fo· 
l~·amáo I!Yakrao n~·ilatkozott meg egye• 
trmrs ztiuatok krrrtébeo, amikor a vi· 
láf!rg~·ház f6papjai, .. eJJemi oagy"'gai a 
tömrjl·rrö impoo61ó hatáfával tz6laltak 
meg éo kemény határozotttággal képvi· 
.,.Jtek ef!y•egy bittétrlt, Yai!J illátpootot. 
Az f'I!Y<'Iemes zsinatok mellett az elmult 
•zázadok alatt, oz e~·es oemzetek kato• 
likuo püopökei nemzeti zsinat keretében 
i• hoztak nagyon sokszor nem~oak val· 
láoi, hanem az állami él<'trr is oai!YfDn· 
tn•táf!Ú határozatokat, mik azután bosszú 
idókrr bizto•itott6k a ff'jMdés meaeléL 
J<'lf'n munka a hazai nemzeti zsinatok· 
kal o•.imazf'rint tiZf'n<'l!ll~·<'l. fnf!lalkozik. 
\ X\'111. században l'ét<'rfy Károly f!YÜj· 
IÜUP ö~t~ze f"zekrtt a hazai nrmzrti. tar· 
toman~ i 1!1 f'~~:hiznJc-f!'~,.i 2"inatnkra ,·o· 
natkoz6 adatokat. .-\zóta J'. Dr. Na11y 
rnú\·e- az Plflc5 ih~n iráo"·ú munk.a. Az 
aolon l~hrtóoé~r'k kerrtf'Ín b .. J.sl bósé~e· 
"'"" itr•mt"rtt"ti az r,ryf"~ Df"lnZf"ti zf'inatok 
i<lópontját, Ö••'-"hh·6it, lefolyáoát. hatá· 
rnzatait. l\fintel(y alapul Szent István 
li'•r\·fon~~it tárJlyalja. mivel az ijfoi~Zel ZlloÍ· 

nati határozatok v~~elrmzl-sbrn f'zen el· 
•ii, n•I'Y létfonto•sáf!Ú tö.-·éoyf'knek id6· 
nil-i,lf1rr történf1 Dlt"J(f"rli!iftéM'i. 

l ~r n ,;rt i• ke• korrajzok tárolnak elénk. 
rniknr a 7.!1Ínatuk köriilmfonyrit. határo· 
.tatait oh·a~t:atjuk. :\7. eJr~·etenu•fl eJzyh6z 
ue~~~ kii:~.•lelrnPi. rt·formtilrekTfliei, ezt"k• 
rwk hullám:r.á11ai a mi nrmzf'ti zl'inatain· 
knn i~ Í"P7.Irllu•ttik, éP ami a ttirténf"lmi 
maf;!~&r katolirizmuPnak di••,o()tofllr marad, 
a Rúma iránti hlifli-ll tutiota az. ami na· 
C\ on markán,.an az ÜtlfiZf'F- Zfo.Íoatok If'· 
ftrhá!>án \I-,ZÍJ,.f\·onul. 

Az utoltoó nemzeti zsinat időpontja a 
ozabadsághare kiti>réoe miatt eltolódon, 
mindenbizonnyal vé~én·ényf'oen. A ma· 
:.~·or n{opi papságának ilyen DB!l)'OZabású 
elvi kérdésbeo döot6 módon törtfmJ 
megnyilatkozására jelenleg szükoéfl ÚII)I 
sin~seo. Az ej:yház tekintélye ma külöo· 
beo oe •zc.rul arra, hogy a zsmatok diin· 
tései alát6maoazák éo meger6sltoék, min· 
df'n~setre a lezajlott eg)házi z•inatok. u 
maf!Uk idejében kell6 batékooytájlp:al 
birtak és üdvös intézkedések ~gész oorát 
krzdték mef!. A könyv, mi ezekr451 be· 
szél, értékes és tartalmas muoka. Mf'l(· 
érdemli, hogy ne csak ozakembf'ro.k, ha· 
oem az érdrkl6d6 nagy közönaég is mi· 
nél ozéle•ebb körben olvaaoa éo iomrrjf'. 

Dezséri Baebó Láuló. 

P. Fehér Mát~·áo O. P.: MaRJar fé. 
nyek. A maRJar Sza. Domonko•rendl 
Tartomány ttUotjeloek élete. Bodaprot. 
Szo.nt lotván Társulat. 

Azzal a jólraJ 6rzéset'l te68Zük le P. 
1\látyb 6jabb kön~·vét, bo11y általa töb· 
bo.k lettünk, mert oem tudtuk, boi!Y 
édeo bazáokban Szt. Domookos •zerzete 
az életozeotoég magaelat6o állók ilvrn 
nagy azámával dieaekedbet, akik kö;ött 
ott látjuk Boldoli Pált, Wnffy Buzádot, 
B. Szádokot, B. Jánost, 8. 1lonát, B. 
1\larf!itot a n,.mzeté6rt 61dozattá •·á!t 
ma~ar királyleán~·t, boldo!(rnJliokú Imrét. 
B. Agostont. 8. Erzoébo.tet, 8. Ctáh 
1\lóri~ot é• a boldot~emlékú C.ákv C•ákoi. 
A n•IIY forrá•tanulmánn~·al mf'~frt, liir· 
téneti értékkel rendf'lkez•j mfi•·et •zép 
•tílusa. mondanh·alójának bája kf'r<'•rll 
lrlkioln•mánnyá teozi. 

Báoky Béla. 

ifj. Dümmerlin~ Ödön : A ff'reot•ra 
középkori esúnivo.a stilfl épitéozetoek 
Pmlék•i Mally&ronÚII!OD. n. Mlnori· 
ták. Budape•t. Különl<'nyomat a TECII· 
NIK.\ l'JH. hi l. •zámából. ll. lap. 

1\lint a •zf'rz•j ma~ta i• ),,.,·allja. jrlrn 
kill tanulmán~ ának DU"JEÍráfl.a natt:y nt>hl~l· 
~ia,zbr íitkiizött a hazai fnrrabmunkák 
r<'n<lozf'rl<'lf'n állá.•fof!)aláoa miatt. a .. !\li· 
norita.. I"ZÓ,·al ~~ rnf'gjrliiléflflrl kupr,..n· 
lot bon. 

Ip:~· krrül azután t li Lb n~·ih·án\ al úan 
obtozf'n·án"' f'rrc.lrtti ff'rrnrrli f;!Útik u~ f" ln· 

lék o minorita rmlo"krknrk •zánt tanul
mán•·ba. J'l. a koloznári. m·irbátori. A 
l!.lopr;lni kolo!"torlt-mplorn I787·i~ nrm a 
minoritákfa. hanPm a f("rf"Dt'r"' moriánuF 
ff"mltartntna\n~·f. \ ult. "J"iii•IJ tárJ!~ i t/ou•· 

olé•e mf'll<'tt Í• jó kép<'l ad a mioorita 
emlékf'kroil. Különii,rn l-rtékf'•Pk fl-m·· 
ki-p ~. <tl<tprajz illu•ztrórilti. · 

Báoky B.:Ja. 

Blaskó Mária: Jf:ZUSKÁVAL,AN
Gl'ALKÁVAL. Képes mesekönyv. 
Benedek Klára rajzai val. Korda kiad. 
1943. Ara 6.- P. 

Szemünkfénye, a gyennek újabb 
meséskönyvet kap a legszebb és mé
gis a legigazibb világból: a kis Jézus 
és az Orzóangyal életéból. A sok-sok 
szines rajz, megannyi piros kis öröm 
lesz a legkisebbeknek is. 

G. Viidor Cuba: Jf:ZUSKA KIS 
VIRAGAI és egyéb történetek, -
uermekekaek. Korda R. T. kiadésa. 
Bp. 1943. Ara 1.80 P. 

A gyenneklélek derűlátó életszem
lélete lüktet e 82 oldalas könyvecs
kében. A gyenneknek írták, aki még 
tud eszményien hinni. Kár volna 
észembernek ... hozzányúlnia. Adjuk 
a gyennek kezébe, olvassa 6. maga. 
Ha üde lélek, ettól még üdébb lesz; 
ha már kicsit fáradt, felfrissül. Elsó
áldozási ajándéknak nagyon meg-
felel! P. K. 

P. Wlmmer Anzelm. O. S. M.: A 
Hf:T SZENT RENDALAPITO f:S 
MV'\'E. Budapest. 1942. Szen·ita aty:\k 
kiadása. 

A szen·ita atyák e köny\'ben rend
jük hét szent alapit0jának életével 
és az alapitás történetével ismertet 
meg. A könyv clsó részében végig
vezet a Szüzanya rendje megalapi
ta~ának történetén. ügyes tollal lrja 
Ic a Szüzanya jelenéseit. a szentek 
lemondásill a világról. önmegtagadó 
remctel-letüket. a rend jóakaróinak 
áldozatos tevékenységél és a sok t:JIO

dat, mely i•ltal az lstenanya sz.errtett 
gyennekPit segítette. A második rész 
a hét szent életét külön-külön ;~. 

mPrteti. A könyv 57.ép kiállitása mél-
t(, t~rtalmilh<•7. P. Lakáea. 



MAGYA 
oFERENCES 

XXIII. évf. 7. sz. 1943. július 15. Felelc'io kiadó éo ozerkeozU!: 
MeKJelenik minden hó 15-én. P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

XII. Piusz pápa a munkássághoz 
- 1\••tl•·~"'' jl'lertiPtett~k. !'IZ~rtth•tt fiaim é~ IPÚn)"aim, 

akik ar. cjrúka't ;.,. naJ•nkat uzzal t(iltitt·k t"l. ho:.o kt"ll)'e

rPt kt'rPMt<•k ma~atoknak és t•oaiiÍdotoknak, i•nu;t ji•/ é/,. 
rt•~tal IPlkiillkllf•ta •'ll.'" riOilY ll"tadoltllot i-11 ''ll)" ""If~· misz
t•;rirwwl: azt • gondolatot, ho~y 11 mrurkát IHII'II ·'""'''" 
ki az t"'IMc) embt•rre a büoht"t"Sé~ utún, holily a földi;n un•u 
Trrítrkrvt>l krr,.s!'it' met: kt"nyt•rét: e azt a nli!"zl~riuoaot. 
ho.:~· ltJit•ll ,.~;,. ;,. .. oki a ,-ilá~ iidvözítésére lf'Mzállt az é~
hitl ~tt •·•nht"rré liin .. alá•·••letlf• riJtlf.ltÍI n muraka tiirn!r•y•-;
ru•k 8 ú::y töltiille ri ifj!~sú~át. holl}" ··~)'Ült fúrzulnzntt 
llt"\-'PliJa..,jaÍ\al. •uli-rt i!!' ()t az ,.Úc•a f1ak~ot~· ti!!izlt•lh~~: 
(SzPnl !\látr l :i, 55.) 1-'l'n•r~•·• mi.:r.térium az. ho~y O 
••löbl' kt•zd••tt tl11lgozr•i mirll ltuJiltírtu•~el••'*·· 

--- Ti ú,:~· jiitte-tl"k llnzzáuk, n1int ut}átol...huz. aki 
annál szh·e•,.rhbe-n ,·an t':Z) iitt fiu inal. 1nine~l l...t·nti•nye•hh 
~~~ szünte•le•nr.bb mindt-nnat•i küzdrhuük. 1nin~l nrlu•zrhh, 
1nint~l sznront&:aluttahh ~~~ IIJZ:,todahnu"'uhh í·l• tiik. l.p:,· jöt
tt•tek llozzúnL, mint Kri~z•n~ he·I,tartitjáhnz .. aki az i!!l· 
tt•ni hatalo1nhan ,-alei kl ne-111 frje-zllf'té) ri;,.., •. .,,.,,f".tc fui_, .• 
táli ulf~'flnazt " IIY''"Il''~t•;ll''' ,~.~~ kiin_,·iiriil••lf•l i•rzi nu•~t•Í· 
'""' u ",-;,, irtÍrl,\"tillon .. 111int urru•(\· " .tl••gníllfíl ;,., tílllallll· 
la. antikor ~"lY napon Íf!Y k iúltott fel : .. Szánn1n ~ !'it>re-
1!:<'1" (Márk 8, 2). l ·~y ji;tt••tt•k linzzón t.., mint a l'aoztor· 
hoz. aki rátok szrjlzi tt·kintt•tt;t ,:. rajtatok kí•iil annak 
a nyájnak Mnkkal "zámo~uhh r~!!lzí·re .. an!f'l,·~t h·t~n !~ZI'· 
rf"trte• rráhízott .~H a ti ra~aszkotlá!oitokbol •·~ luulolatn· 
tokból annyi távoli r• ált:alatok hí•· .. n kr)J\ is.-It fiÚnak 
.~rzéseit .. kí,·ún"'ÓJ&:ait .~"' !!IZt•rf"lt•tt~t nlvafi'!'o& ki. • ... 

- E:,:Psz Mzh·ünkhéil kii!'izéinjiik nt•b.tt•k azt az u.ru· 
ntöt .. hoJ,!y aikulutat :ultatnk ~rkiin~ arra. hn!ZY ní·l~aoy 
jiuakaratti érJ buzdít{• !'iZÓt inlt•zhrttnnk hnzzutok. Sanl· 
~áljanak rzPk u A7uvak irún,·ítai!'lul t-~ 'i,:a~zul a hajuk 
t~!!l a M~·zi!!lz r kínz(; napjuihan. 

Szot"iális rrl'ormok 

iiJuzÍtÍk t~S O me:! Ut-mr \·aJt'JMUJfj iirf'S rrm~nyek eJőtt. 
1u~ha io::ata:,t:,.tÚ .~M nu•;:Lízhatutlanná ,·úlik azok számára, 
akiL netu tartják ~zt-nl t'Jiitt .~s akin~k szívét nem re· 
me:,th•ti meg az i::az"'ÚJ:nssú~. t'..s a Ju;.ItányossáK, a tze• 
rt-tri~ o kéjlt•!-iéinéis tnt•:,thf"t•siil;.!'i f..~ a társadalmi e~&yüttélés 
tuna. anaeh·nt"k az Istt-n törv;.D\'t~t .~. az Ell(yház tanítálát 
úthatjúk. · · 
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•z Ecyhiz, mint a munkisság jo"os 
kln•telést>int>k pártfogója 

llizon~·osun huljútok~ !'izt•rt"h•tl fiailu t~!'i lf"án~·aitn. 
hoa:y az E,:, ház naf(ynn ~zert•l bt•n•u·tt-kt•t t~8 annyi •-;.,._ 
zi-!'Ottíl :íthah·a !ti a tlnl:,tok \&hÍ!OOÚ:,tÚI nu.•:,:t~rtu· nenu·~ok 
mo!'Ot&nh;) kPztht• t'nglalkozik u titf"krt klilttnli!!Of'll í-r· 
tlrL.ltí J..t';.rtlt';.!tiekkt•I. 1-:ltidt•ink ,';.:-; 'la:,tnnk Í!ti nlt"J!:Í""nu':.tt"lt 
tanítá~ainkkal !'OOhR!'t'Dl Jllnlu"ztottuk t•l oz alkuhnut. 
hnp:l mirulf'nkivt"l ntt-:,::t':.rtt•,.siik "'ziik!4t;:,tlf"h•itrkt•t. !!iZt'· 

nu':.l~·i t'-!<lo t•salátli i,:t':.u~·t•itf"kt•t t;!" a lfir.•uulalmi •'ll.\'etérlt~ . ., 
alaJ•I.·iit·,~telrnir•yt•ila·i>rrt l•irtlt•ttiil.· azolu·t ,, tiirf'k••é.•t•kt•t. 
nrru{\'t•k arul_,·ira •zín•tt•kPn .li•kttzt•nt.>l.·. 1-:zt•k : az ot,·an 
rr1ur•l.·al•ér. anu·ly u • .-~alúd lt~lft•nnturtá!'Oát hiztos,ítju i•!-0 
lt•lu•t(),·•~ tt•!'Ozi a !'OZiili)knt·~ a1na ternu~~zeft• .. ~(itt•lt•!'Ost~:z;ii~ 
lt"ljt·~Íh~s~t. ho,::,· t•:.tt~!'OZ!'Ot;:.t••,.pn hÍplált •;~ ölt(iztt•lt•tt ,.:,t•r· 
tnt"kt"kt•t llt"\·t·ljt••wk ft•l: n= t•ml~t•rlu•: ""~Illi laká ~t: un· 
nak h•laeti)st~:.t•·· ho:.z;'· u nntu"-:Í!'Oo~ :,t't"rnwkt•ik ~it·lt~r,:ítií 
oktatá11tírtil ._;s nlt"J!t't•lt•lií ut•rt•lt-;s,;röl :,tontlns~ntljanak ,;!'O 
l1i~tosítstík liiOifllknt tr s.;iik~éll• a l~t•lt•f.!s'~ll ,;,04 iirt'll,04t;J: 
idej.~rf' • .\ szoriáli!"l ::ondns~nti:Í!-0 t"nu• t't•ltí-tt•lt•it trljr,.í
h•ai L.t•ll. hu azt akarju~. hnJ!' ll t~ir~uduhnut nt• rt"n· 
díht~k ntrJ.t tninduntala111 u 'ihuro!'i n,-u:,:.tulun~Ú:z:o"- ,;s a 
\f"Szf'dt"lnu•fl- nu•:z;r:í:rkócltat~i,.nl-.. hu•u••n nu•::;n,·u:z,t'tljt;k 
t~s ttsszhanr.:han. ht;l...élu.•n t;!'i 1-.tH,•siinii!!'i !liZf"rt•tf'tiJI"n f't•j
liidjo'k. 

Búr·nlf"nnyirt• i,. clit•si·•·•·trt•mt;ltc'ík ,-nltak t':Z:' t' !'i inh~z
kt•tl~~f'k í-"' a t-,(;zhutt't!'OÚ:,tnl... t'n:,!t."tllnt;nyt•i l-!!i> b:Írnu•n' · 
ll\ irt• t•rnlu•rit•s .~!'O JU'IIIt'"' ···r·zt;8 lutt Í !'i ait szúrnn,.. mun
k~atllít. lllt;:,.!Í!-0 ki ~ÍIJÍt(mfn:Í IIIUSi. hn;.r' I'Zf"k U t•t•IJ.-.itÍÍ· 
z•~,. .. ~-_ mhulc•niilt rnt•,::"tlú:o-ultuk '! 

Ut• azok a rnunká!'in"- t~!'i Ulllnk[l!'illi)k, akik hulatÚ· 
bau ,·annak a lt,.(;zjit lt•kiutt•tt;ht>n t't•nJuÍIIt't t't•lt~J(j!'i!'it;:,::iik
u .. ~. áh;rzik .~!'i nu•::t~rtik nn1a ktih•lt•!'i!'it;:,!el. hn::y n ... · •. 
fJt•kr~ nt•hezt"d(j •·erul~í,·iili Jll"hí-z!'lí-:,::ekt•t nt~ !'iiÍI,·o""hít~úk 
azzal. ho:.ty lutn:,!U!'iUII ,-:.ti mf":,::,:ontlolutlun nu•:,::nJozclulú
,.oL..kul hirtiP~!'it":,k ktht•lt•lt":,!'Ot'Íit.t~t oz •·r.:,·t"tt•mt·!'O ~ziil...!'>t~,::nt·k 
t•blu•n az itrújáhan. t:llt•nkt"zi)l•·::: n1unkájnkhan l'f":,!,t'· 
lt•tnhf'n ,;!'i n~·u::alornhun L..itu•·tanuk t;!'i f•::.zt•l ft•lf"•t·siil· 
lu~trtlt~n ""-;rtéklwn s:ol{ltíljfík 11 ttír~tul1dmi t•g_,·iitlt;f,".s. 
lu•11 a ~~~·ugnllnnt ,;s tnintlt•nla·i jaa·tít • . \ lt•lkt•kru•L.. c•zt;r·t 
a bék~!'i f":,!' •·h~ rit;,.~•; rt tlit•st-;rt•tiinl.-t•t .li•jt•a.;iil.· ki (o,.. atyai 
nuidon ft•I!-Oztilitunl.. t;s buzditunk lu•nru•h•kt•t : tart!'illtnk 
ki t•hbl"n ttn·áhhra Í!" ~zihirclan •;~ mi·ltú~á::tt·ljt•!'lt"n. f.:~ 
tiZUIIIIRII .04l'llkit .04f~m l"f•:f•t/u•t tlrr<l ll llll!llál/a/IÍ· 
ttísra. mi11t al'l""' kt~rtít·~urn·i ·":tí.;nttllakiJtlll is ,,;",". 
tuttru1k. ""ll.'" mintl1•11 l.·i=rtÚ·at rru~llultluttturl.· l.·t•ll l1•· ,.;"".,.;. 
l'orradalom helyett •~l·otueió ! 

:\z E:,!yhú1.. rnint uz i:zuz,.:í:,:: iírt· .~~ tanitója ,. a 1111111· 

1-.á~!'>á:,! jn::uinak l•átnr hirclc•titi•• (.... t•liihurro"'a ll h;,_ •. 
clt~!iit"k f'llt'n kiiztht• !'iZÚntn,. ulkatlnnunatl 1-.t;n,·tt·l•·n \olt 
r•~"'f'll lt•nni. hn,::y Jne::h;, .•. ,.ztií .~,. hul~" t•lnu~lt·h·k. dt•li
lníhja f.,. lútnntÚ!'Oa, 'alarnint ll túr~utlulrni júl.~t hunli ... 
nu·•h•rt•int•k •·~uli•"-" t•"'ÚI•ítú ... u .~... it~zt(inzf; ... ,.j rnt·~ ru· 
h:\f'!IO!'OZt~l..: azo~. al.. ik u rtul~zut .i•Ínuk .~ ... u jitt rn ...... znult. 
rnondj:ik t;!'i u n•~1• luu·•Íhtik•'·nt hirtlt·h·•~n nta~nkut ",,~:.:.-
1Ct'tn lf•.~tzik lt•lu•tön~ n tiil.·e .~1C o mur~la·". " """,,.."",,,;la· 
.~ ... munla·tu·tílltdók kii:=iitt trzt ,. 1.-iilt·."iiuii ... "'''!.!''#.'"''='-;·""· 
H lill' ly a haluclá,.t i• ... u kiizj•'•t ..,znl~álú túr ... auluhni ... ~, , .. 
h;rh~"'t hiztn,.itju .~... f"liírnnztlítju. ..\ n•'•1•n••k t• hai';Ítuit 
hullottaitok nrúr u piut·ukun. atz t•liiaulittt•rnlf'kluon. a 
lt.onllr••"'"'zu..;,ctkon: n••·,::i"'n•••rlt .. h•k i~ért·lt·ii..Pt u r·ttltlll)tft· 
l..un : hullnthÍtn~ t~nt•kt•il..t•t t~!'i himnn!'lzuil..ut. Ut• Haiinn 
""Zli\UÍk nu•n-ft•)t•lh·k·t• U tt'•nH•I..nt•k. \H""\ U 1'1'1111;11\l'k',a· 

•• ·,ru \Ú Ital..·;.'! c ... u)iuhi~ukn~l nu• n tri.. ... ~ ......... ztiil a~ok az 
t·J!_~t~nt·k .~ ... n•~)tt"k. al-.ik hith·k nt•kil.. ._;,. •'•tjul..nn "'-lht·l· 
lt;k itk,·t: t•zt·l..t•n uz nta"'-uu rwmhn~~ .ia\-·nltul.. H•lna. 
... iíl ,.(l, ... ~.,,.zttl•·~- ... ,·,1, u ... luultuk .~lc•tl..iiriilnu~n~ c· il... 'ula
rninl un'u~i ,.... t•t•l..iilt• ... j hul•ln~nJ:í ... ul.. l..iiriihnf·n, t· i. 
1-:u•l.. 11 luuni ... ,,..,·,f;·hil.. t•l ul-.tu•j;íl.. hih•lni. hu~' uz iitl· 
,;) ...... ,::.:; •· ... uk t'J!' tt),un /f,rrtultrlumluil "''ár·mu7.hnl.umt·l' 
rn•·~'ailtnztutju . u iúr·-~clulmi •·:z' iitti·lf· ... t. \H~' llt'IIIJ'.t•Íi 
jt•llt•J::t•l \I'""Z ft•l, 

\ hÍr· ... u•lulmi furr•atlulnm uzzul k•'·rkt•tlil... hu:.:;' hu· 
tulumr·a juliutja a nnrnk~í ... u ... zhil, 1 : iir·c• ...... zt't , . ., ,·.,. 1111':.!· 

'ult·t ... íthnlutlan. nwr·i; J:í1-n1t! 

98 

A ,·aiÓ•Úilhon azt Iútjút'.'~• ho~~~ o dol~ozéok t~,·úhhro 
i• IIZ úlloml..aJiilolizmn• l'rrJ••ht•z kotoo••o~lodo~llk e• onn~I. 
,·annuL. oli-rt•ndt·h·t·. t:z Jtt"cli,: t•lnyont t•s nlort•nclt•l nun• 
drnL.it .. a t't'alúdnt t-M oz tintudatot ••Jo·arúnt ,;"' o nu1nkÚ· 
~okat •·,:,· CÍJltÍszi n•unl-.u,:•;Jn;zt"ttl- o.l!'~ítjo út. ~~·•n ~~i
lttnht;z nuís rc•nd!'izt•rt•ktiJI e" t~ozoc•mlrs rt•ndl"'liW!-Ot•ktol .. 
anu·l~- t•llt•n )tt•cli,: kiizclrni atkur. •·z iM tnincl~·nt ht•lc•
illt•~'zt .~s lu•lekt~n, ~z•• r í t t'J(Y fc;lt•lnu•h•!'O hu rt• i J:t')tt•zt•tht•. 
unu·l~ a n•~Jtt•kru·k n••mt'!'IUk o ,.,;rt;t ._;!'i ··~•;szst;:,::í-t. hu
nt•n• ju,·ait .. ~~ jitlt;h~t i!'l nu•::lt.ön•h•li. ~ ha a \"t•zt•ti)l.. 
Itiiszkék is t•r·rt• ,.lll-t~ u••ru uz t•liin~ re•. nt~~ u nn1nku 
h•ri-n t•lt;rt ju,·nlú"'ra !!t t"Zzt•l hun:::••""" dit•!'lt'ktozt•nt•k. 1•: 
"~ trrn·a~ti eliírn· sflluiSt'lll ul_,.,.,.. '"'ll~· tlrt-;lttí luíri••itltí.d 
jf•lt•nt~~ru• '' ";;"t#t•t•kitiil kiia·t•lt•lt l••morultísnk,-;rt. anu•· 
t,- •. k a "z•• nu~ ly jo:z;uU. 11 t"!'illiÚd irán, ít:Í~tinuk~ u hivutÚM 
~'·okor)Ú!'IÚUuk !'>Zohud~ú,:iit. 87. úllan•lutl:,::ú•·i !'iZohad"'tÍ~nt 
.~~ kiiltinii~k.-:.lt)tt•n u "'llá~!'>zuluui!-Oai:,:: t~!'i u lt•lkii!>Otnt•rt•li 
!'OZ&huclsú:,:: ::;,·akuriÚ!>OaÍI ~•;rtil.... 

Nt•n•. !'>Zt"rt•ft•tt fiain• ._;!"1 lc•ain,·a~int<~ nrnt a fnrruda
ltnnhun r••jlil... 8 ti iich·Ö!'i!'it~,::tc·k : ,04 ~~~ igtrzi .~.04 ii~t~irlle k1•· 
rf·s~t,;tn·i lritndltíssnl c•IIPIItt-;tl~t•ll l'RII tJ ji~rrtultdu111rtt 
r·altí ti;rt•la·••t;s . - nliktizht•n c·suk Mnjút L.izúrtilu~os onya,:i 
t•lc'inyitttikrc• :z;nndnltok. atnu~l~· uzonhon nthuli~ bizony
talannak tíínik -. 11z ohun t'orraclulnrnru-tiirt•kH;I!t., 
arnt·l~· oz ÍJ.tUZ!-OtÍ:ztulan!i'Ú:z;luil ·,;~ ll J•nl~úri c•l•~::••drtlt•nsé:,!
htj( ~-.n eli) : ~ c•llt•nh;tht•n ,·an u•lt• az•~ rt i!>i. nu•rt u Jtol
~órtúrsaitok kicnltotl ,._~rt• •;~ ll ktizjo,·uk !>'Zt~trornhnlú!»a 
n1iott bíinti!'iiikl...i- 'úlnútok. Jaj annak. aL.i lllf":,!ftalrd· 
kl"zik urrt"tl. ho:z'· P/lY ig11~i ru~111~eti ltírsndtdlllll llltllltÍ· 
l1arr r1~jti a tárJultialm i ig ·~stít:"'"Íil"' ;,. t1 "'"l:kiir·t•tPli 
mitult•llkitu•k tr z or.04:ztí~ ja r nilu111 ndó ruélttínyo11 t-;lf i Ilii 
rl;ll~e~'·dt-;",~t. ~lú!'>kiilt;nbt•n hi:z:,jc;tt•k t•l. u ru•n•z•·tl'o::8~ 
lorn ,-í·::iil i!'> ,;r·zf"l~ií!'O kiii!-Oiá,..~:!=z•;· hhulkncli• ,.zinlt•lt~!'i!>it; 

ala~kul át. t'f.:'t"!'i rétt·::•·k ~ílc•ÚztÍ:>OÚru szol:::il. ho::'· khon· 
júk nt~,::u.~a~.' u z •·::.~ ··~~saíl, •. ia!'i ~u kt;~n,·u::alont h_iztn~it.:ís_:•· 
hoz nc•IL..uluzlu•lt•tlt•nnl l"Zllk!'it•:zt•!'i a~ldozotnk ulol " \t•:z;ul 
azon ,-•·nnt~tt"k .~szr•· nJaJ.Xutnl...ut .. ho::' a nt•rnzt•ti hÍr!'O:ulu
lnmlu'tl az I!Oih•n 1Íitul nt•l...i juttutolt IU'IIIt'"'!'it;:z kht;!'>Z u 
tár,..adulornhitl !'i nl~·a111 , .•• r!'irn:z•;"' .~s hf"l!'>t'í hn•·•·nk ttirru•k 
ki. unwlyt•k tnirulf"nki !'>Z:Ínuiru ft;lrlnu•lt•!"l ft•n,•·:::•·h~"'t 
jo•lo•nto•no•I... 

.~\·,~rra 11 forrtulalumllllll, lurnt•rrr 11:: t'J.f.\'t'll~rtii ,.,."_ 
lucitilulla rt•jlik uz iitl•·iisst~J: ,;s tlz igt~~stÍgt~~.04tÍil• ,\z ••rit· 
!'OZUk 1nindi.: t•!'iuk rornhult. dc• sobo!"lf'JII c•nu•lt ff"l: f't•l
t~l .. !'izlett•• u !'OZt•tn·f"clt~l~···k•·t. tit• nt• nt t•!>oillultÍiottu nzokut: 
ft•lfnkuzla a #!~ ííliilt•lt•t t;!-0 u rotnholá.!'lt. dt• •u•nt ht;kítt•ltt• 
ki ll kiizdii ft•lt•l..t•t. ,. liZ t•tnhf'rt•kt•t .~!'i a púrtnl..at ahho 
a ~•íJ,u,. lu·l~·z••tht• hnztll. hu::'· t'!'iak faijdulnlU!'I nU'J=:ItrtÍ· 
húhutú,.ok után )u ... "'unl..t:nt tudtük nu·.:l...•·zdt•ni u ,i,.zaíl~ 
rnrnj_ain az új_j~Íi-J•Ítt;l'41:. C:!'iuk a l'ol..n?-at.n!'i .~s. b(tJ,·~· ti )~{•· 
tor t'!-0 a h•rnu•!"zt•llt•l n!'t"'zlmu:.:;lnln ulln. oz l:,!liZ!OOUJ:OS!'OU~ 
t:!'i nu~lttín~·u!'i,.á:z kt•rt•,.ztian~ nornuíih~tl IIU':,!l-ilai:::n!OOÍintt 
,;,. ir:Ín~ Ítntl l't•jliídt~!'i H'zt•tlwt u ntnnká. .. l...h·ún"'Ú:,!uinak 
t~!'i ju::o~ i::•;nyt•iru•k kit•lt;~Íft;,.,~lu•z. 

:\rnt ... zaha~tl h•luít rnrnhulni. hum•rn .~ltÍit•ni (• ... !'iZÍ· 
hirdituni l..t•ll : nt•n• ,..zuhad t•ltiiriilni u ntu=''intnlajclont. 
anlt'l'· n t'!-Ollllíd ,.zil:írd ... á~únuk ulu1tját j1 lt•nti. hunt•m 
t•lii 1.·,•11 nrt~;tfíturri t•ltt•rj,•tlt~ ... , ... ,_ rnint nritult•ll tllllnktí~ 
.~." "'!'"""tÍ~11ii lt•lkii,.uu•rt•t••,. fúraulnzú,.ánuk ::,·iirniilt·,.i·t !'i 
il~ runclon ful.·o;flltJtttlll kt•t"t••lu•tljt~k tr: a "·''11/lltlltrll .~ ... 
l'trkrru•rii tiÍIIIt'/l· tllllt•l.~·t•t hul ,.ztunnraí l...t~t!'il·~ht•t•,.•~"'
tiíl. hul pt•tli:z; 'uk ii,.zt(iniiktitl lu•.ihu - " , .... "t.íka ri· 
",,~,,.,"k ,";,"J,." ,04.;t•lli~jt•. ''"R.'' l"''lill " ",;",],.,. t•rkiilt· ... i 
tdtll"'' ,.,;lkiilii:t1 t1UÍitÍit,ruk tíluukstÍiltl rtltiJ.:tÍI"III .04utlur. 
:\ lllll:,!lÍntiíkt:t ru•m ..;,zuhud ,.z.~tfur·~aíc• ... nlni. tit• t•hi 1.-t•ll 
mu.;t/íttrni uk"·""" t•llt•nt"ir.;iitt lt'lltlt•z•~·"'~t. unli uz , • .,,· .... , 
111;1• i~uzi u:•,u.xi .iitlt:lt~nt·k t•lf·rt~,.i·t ,· .... fnknzli ... ;it ;,. .. ). 
~úlju. :\t•rn ... zuluul t•ln~tnnni. tit• nt·rn i ...... zuluul l..hált· 
"":Í:,:.n!'" ht•l, l.l'tt•l hiztn..,Ítani UJ' ÍIJIII'IUIIk. hUlli' lll t•J(j i-. t• ll 
mnJ"dÍhtni hurnu·tnil..u ... t'~' iittmíil..iitlt;..,.f·t u kt:ZIIIÍÍu• ... !lit~~-
~··1 .~... ll nu•zií~uztlu ... ~i~:.:;ul. umi u n••nrz•·ti fitlcltt•r·iilt•l 
':íltn~:utu,. ,·.... ...ziik ... ,·.~,.... h·•·mt•lii:i:,:.uzutuinuk ft· h irlÍ~z:Í· 
... :ahnz \ezt•t. '•·m '"'~taluul u lt•t•hnil..ui hulaultí ... \Í\nuÍrJ\11· 
ilmn u l•·::nu~~nl.h hn ... znn hiztu ... ítú ... :inuL lt•lu•tit ... ,·.~i·t 
l:itni. luult'rn 111: t•zc·l-.l•iíl ... ztit·nullzÚ t•litrniikt·t u 1111111kti." 
.'tZI'IIIt';/_l"t'~ #~t•/_,.Zl'lt~llt'k _jUI"ÍitÍ.~ttÍTfl /,t•ll./;•llt·11CZI1tíllli. /tUJl.\" 
",. tluiJ,:u;at~k ul_,. #..·,.",,;"_...,." ,·.... Jnt·~··••ií .. itlu• ...... t• , .... tlhÍtli 
l..iilt·l•'·k•·it uznn u ft;ltli;u. 11hul ···1. uhlmn u rnunk,íltun. 
unu· l, l•iil ···l. \t•m .~t:ul.,ul n.: t't.:.' , .... ,.,.. i•lt•t•".t tU ,;","" 



iillki;"_,.;.,;u fiiggii•·,... ,,.,",;. hunt•n• inkúhh orrtil kell 
::oncln"'kodni. hu~~- uz 1ÍIIt1m, 11nu·l~tu-k kötelt•s"'t~~·· 8 
~özjú t•lit•nnzdítú!'u. s;uu•iailis inh~znu~JI\"t•kkt•l. n1int unJi· 
lyt•n!•k ~~ !tír·sa~dul•~rnhi~tn~ÍhÍs (."' u t~rsudulmi tlOUdos· 
kntlus 1nh•znu·n~ t• J, l.·u•g••~tzíi.~P. fill.'"'''''"'""'' kíttPrjP ;.. 
tfÍII1flllt18tfll " "","k,is~t;f•rn•z,•lf•l.· ,,.,.,-:k,."\"Sf;/l,;t s kültt. 
nCiskt~Pitt"ll u t'!"Oui:Í•Iup:ík t~s t•suhídun\Úk.; akik nnankú
jnkkul !OOUjaít t~!"O (),·i·i~ i•lt•tl"t•nnturtúsár;JI llOUdoskodnuk. 

,\z ia:azi teshérlsé.r . 

. Ti h! hín 117.1 mnntlanuítuk, hu~~- t•z 11 \"Dit';sú~ szt~)t 
.·lkt•Jtzt•lt•s•·: dt· ho~~ un lt•h••t t·zt t•lindítani .~s lnt••r,·ulc't· 
..;Ít:tni u tu"·•• L.t'i•·•~lwn '! "intlt•n•·kt•liJtt nu.,, j•'tuk;rutru 
.: ... u L.iizt~lt•l uluL.ihi-.:ílmn t:!"O iriln~ ít:ísUlmu ,..,rni1HI uz úl
lunl)tui~:ÍrnL.. mi1ul JU'tli~ a ~iizbuttt~ú~ok rt~~z{·riál a 
..,ztindt'•L.uL. .~ ... a •· ... •·lt•L.\t.'!"O l•·~inh•tt:lu•n ft•lltuillú tt•lje!<O 
~uja~lit.Í_:-•·u \Uli .!'o~ii~ ... f·~· ~ziik!'>t~~~·~. ho:,.t~~ uz i~uzi t·~~·t"'t· 
e·rh•!<io ..... h•!'>l\t•J'I!<iot':,.:: :-.zt•llt•mt• lu, ...... .,.. ut ntindt•nkit: a 
ft•lt•tlt•!<iot•L.t•t i·!"O uz od:ÍI't•ntlt•ltt·~•·t. nz ini n~ Ílt'tL.ut t:s u IllUD· 
1-.tÍ!<ionknt. a IUt:,.t~ul-.ut •· .... u L.it•:-.in~t·~t·t. •·~~!'>ZI.t\111 u nt~p 
nrintlt•n l't:h·,.:;•"·t. 

"'':.t.i•·l~n•~ ... t.·L.. ..,z,•r•·h·tt fiuint .~!'O lt•áJnuim. alt hi
zun~Ítju .~!'o l:tiiii!'>Íljn. hu:,::~· lun:i n~ríluul-. J;. az i,..h•nit"n 
h•J"Ilii.'!OOZI'h'!OO !'>ZUt•ioÍ)i-. I:I'Ú•k ~~iil-.t•rt•Í: U !oOZI"IIt kijz(i:-. \Ul• 
I:Í!Oohu. u rnilult·n~i \lt·~HÍitúju. J•~zns 1\.ri!'>Z(U!'i ir:Ínt tt•tt 
t';!_~uzun hihulloí!'>lm. ~l.l. .\n~a ... zt•nh·~~ h:iz ,:!'> llt·l~turlúju 
i•·ouJii t"'~~ ftu·.na híí ... •·ul..- ~ \li hit inuínkkul I!"Oh•nluoz 
ftu·tlnlnnl-.. hu~~ u nann~:Í!"OuL. ···..; munL.:í-.nií~ ··~···!"Oz hu
lnlnut .... rn/••·h••lt·tl•·n \ ihí~u ,.,~ ... z•·~iil_jiin u ti hitt·lt·l-.h••n: 
... í:.:;~ az l t' nuo~e·n~f·tl.it·. hu:.:;~ n , .• :lt•nu:n~···k ,:!'> uz t•sz
L.iiziil-. L.iiliiuhif:fíi .. ,·.~·· t•llt·n•'•r·t• i ... i=::uz:-.:Í:,.tn~-.:i~hun .~!li ..,zt"'• 
r·t•h•tlwn nlf';.,:n~iljnn uz uz •'rt, unwl~ uz ~íltulun~ hiín 
t)hujlutt aíltl;i .. u-. .: .. lu'·l-.··· ... lmlnd:í:-. ft•lt~ u•:t.t•t. 

ltá:calom! 
Ut> nJi j•",( uuljul-. - ti n•n:,:atuk i!<io ntr.-:::::~·8ziitlht•ltP· 

lt·k r•'•lu ---. ho~~ t""zel-.ht•n u •·Kulúdi f.'!t 1•ol~úri ··~~iittrl.:~ 
'"'ZI'IIIIJOIItj:ÍJu'tJ !'>U)~·o!'i t~"' llf"ht'•z idiiJ-.ht""ll BZ POlbP-ri .!&Zf"D· 
\l'tlt~l~·t-k nu·~··u:,.totljlil... az :.lkulmat. ho~y ft>lii!!l!'>t~k ff"jiikt•l, 
~'un•'•t l..t•lt:-.l•nt•l-. !"O a ..;zuntkttl ~~ trnH•kt·t elft•rtlítsf.k. 
i~~ •·:.=:~ \ltiiÚ!4t•llt•nt•!'t prnJnt~UIHiu aut t.:rjr:--zti a n~Jt, kii
lönii~t·n u nrunkásn~:t.hÍI~ ki;r.~ht•JJ. hn:,.tl a pá1ra akarta 
u luíbnrrít .~!'> it ud Jtt~n:r.t fnl~ tutú!j:ílruz ~ ho:.:; y u JtÚpa 
f't'llllnit St'tll lf•sz a bf~kl" ~rclt•l..i•ht•n. )1.::,:: "'uba~t"lll rÖJIÍ· 
tt"'tlC"I.. \ i)Ó:,::,.!IÍ l" ll lit~ J !'i-Ziirn~ iihJt r~ lt•bt•lt•(Jenebh r:Í~almat! 
Ki 1u• huhuí. ki nt· ltitrui, ki nt• l!~iizii•lh.-tnék tut•,: arról, 
hn~~ nUh1nk úllhatutn!iultlmn a rPndf"lkt•zt~!'!Ünkr~ állú 
t•:-.zkiiziik i:.t:•~n~·lu•\t~tt•lt~\t'l !!>t•nL.i ~t"'lll rll~nf'!.lt" 11 háború 
kitiirt~!'4f.t. fol~ luiÚ!oitÍt t-'!' kiszt~lt•!llrllt~lt~l: bo~~- :\úlnuk áll· 
hatutn ... uhhau "'f"n~i ... f'nl hirclt•tl••: ht~l..•·· ltt~L.t". bt~kf' ~ 
hntcY 'álnnk juhhun .... •oki !'i-t'JJI liirt·~··•I••U •·n~hÍtf"ni a 
l•orzuhnukal '! \ hiu•ink ... zt"'rt"h•tP által rt"ntlt•lkt"zt~!'tÜnkrt
hnt• ... :Ítntt Jn··uz() ...... z•·;,::t•l.. nt•na a h:íhnrtÍ IÓJ•IÚIÚ!<ioára vanna~ 
"'ztÍn,a. hatnt•n• 11:1. ii:t.H·~~.-k .~!"O Úr\·tík ~t'inn,·t·int•~ ff"l· 
-.z:írihí ... ánr, a lo.ÍHtli \&l!~ e·ltiint ~z••r••UPikért !IIZornoJ:H• 
a~=:;•'nl•; ''"'altitlt,L. \Í:,::u!"OztulaiMÚI·a. 11 !'>7.1'11\"f'flt;k, 11 !l:t.t'J&:~~~~~··k 
.~!'> n.;ll..iili;zttk lllt'.!!"''"=::Íh·· ... •~•·•·· 1-:rréH hutu!Ool-.otlik a :\li 
..,zi' iinl.. .~s n.il..unl.., unu·l~e·L. nirw ... •·m·L. t•llt•ntnu•ndU~ban. 
mf•rl nJi ru•n• hu:t.nthnljuL. nu·~ h~n~t·l..l.:t""l a:t.t. amit 
111nndunk. 

\(i tutlutoÍ)mn \U:,.:)"IIIIk liliilUk 117. Ú)nO~!oilÍJ.,tiUI~. llllll'ly· 
l~t·l 1-h·n t•ll•·n!'>t~:.:;ri fnntltu·latu ... nu'ulnn t•ljúrnal... ho~~ 
IUI":,!ZU\"lll'j:iL. U IIIUUktÍ.~~oÍ:,.:nt t::-. ll III~)U'( r!'io t~lt•IÜk ..,zi"U· 
\l•ci•'·!"Of'ihitl •· ... ,.,., l..nHÍt•!'onljunuL. u hit .~s u ntlltÍ!<io t•llt•n: 
,,..,Ji:,: f' .l. a :t. t':,!~t·tliili 'i~a~z t~s n z •·::~···•liili rt•nu~n~. 
unu·l~ n;,: t•rniU'rt f:i.itlalmoilmn .~..; lml!'>nr!Ooaílutn u ft'iltliju 
t:lh•li. ~··•n. 11 \li ht•fll:t.•'·•l••inkf"t t:!ll sztizulninl...at ~•·nki ~··n• 
tiiritlhl"ti t•l .~ .. fnr:.:athutjn L.i !ill.aÍndt~L.uklu'tl ,· .... l~n~t·J&iiL.
hétl. 'lintlt•nl..i lmllhnttu a7. i~uif'"'tÍ:,.t .~ ... n ht~kt• !ll:t.U\:Ít, JJJint 
lt•IL.iinL. ht•\ , .... ft·lluhluuui .. :ít u ,-ilU~ n~ n~ulnut .: ... ll h~· 
luhnun lt•\iíL. mt'"' il~íun .. íloÍ!IiU i•l'elt•l-.e"·lu•n. •::~.t• L. lll lill· 
ltiztun-.:ÍjEni aunuk u ~:r.hiin~hül hutuhnu ... un ft•ltiirii kí
\IÍU!'>oÍ~!IHtk. hn;!V I'Zf"ll U fiilt)itn. ttlllt')~ H juhh f•!'> i)ri)k 
•'·le·t •·l itU itlt•iulf'llt'"' htrh.t:t.:l.-.utltí-.i lwh iil aulutntt uz •·m· 
h,.rrw~. au ,·.i.·t r·•·nd•·z•·lt nyn:::ahn~ le·:z~•·n 1Írr:i. :\z 
1·::.:;~ lui:t. 111'111 f•'·l u :t. i~uz ... oÍJ,t f•'·n~ .~tit l !Will 11 mnlt•·u. Mf"nl 
11 jrlt•nrt· .... ,., .. )tf'tli~ 11 .iihéít•t• \nnutl...n:t.t'tlu~. Anti~nr a 

körülmt~n\·pk ._~8 az f"mhrri ~zen,·etlt~h·Pk lf'bt•tih-~ lf"szik 
ntajd. 'a~;- nu•:: foJ!.júk kí,·únni um11 b-izotn·ítékok kiizzf"· 
h~tt•lt'~t. amt·l)·f'kf"t t•ddi,: Dt"lll hoztak n~·íh·únos!l'Ú~ru é!4 
amt"l~·t"'k 11 Szf'ntszt~k ht~kítii te\·t~kt"nY"'•~:.:;t~rf" vunatkoz .. 
nak - a Sz••nl!<OZt~k ~ szC'irn\·íi hábortÍ alatt nt-nt riadt 
,·issza 11 ,·j..;szunta!iÍhÍ!'OttJI .~s ·az t"llt•nállá!iötúl -. 11 nuJtnál 
illi 'ilú~nsuhhoal.. fo~ tűnni azokna~ a rá~ahuaknak az 
n.;,tobu,..á~a. amt""l~···kt""t nt•n• unnyira u ttulatlan!'iá::. tnint 
inkúhl• u \&IIÚ!OOt•llt•nf'"'!Ot~~ i-s az E:,::~·húz rtlf"ll\l"t•~~e !'i-U· 
;!alt. Ez t!!'>ak nt:hány s:t.ÍYht"n talált nu•:,::t'.-lrlii talajru : 
azokban. antf'l,.-rk sajno"'. innúhh hajlanln!'iuk az EJtyházat 
,-,·zt•tii. jtJMú~ns i-s t·~yt•nt"s !'i-ZÚntlékok f'lft•rditt~,...~rt•. ntint 
u ni-1• ü~,-.~t !"Znl:,::úlni, t'!<ioillaJtÍtani •:~ f"ll~ hít~ni JJII"I'•~Iht"· 
h~~i nf"ht~z!'i-t::,.tt·it "' hÍn1o:,::atni a lf"lkf"kt•l a j.-1.-n idők !<iolÍiyns 
..,zt'D\t•tlt~~f'iht•n nu·~ liZ E,:~ húz rú~almllzt'tinuk, bull~· 
uz i:,:a:t."'Úg. amikt~nt nutsl is •·a,z:yn~ a szÍ\"f"t.-kht•Jt. n• incl
nzuk t•liitt l't·l fo::: rll:,.tyo~ni .. ukiL. ll ht>nniik It•, it jót .~!'OZ· 
... :t.t"'rÍÍt•n kih t•tik s uL. ik nt' lll hi!»ZIIt•L. H hazu~!'>tÍ~tutL. •'·s 
u r:í,:ulornnaL.. .4. ~~~~~~~L. ,·alt'tsá,:ának hithira .~!"O u \li 
tnnok:ínL. t•liH zanurha fnllDllk .iihtni tnindazok. 11kil... 
huzn:,.t tÍIIítÚ!'OIIii..L.ul u pttp!OiÚ,:ru i,:~·f"kt•zllt•k húrilluti u 
ft•lt•lét .. !<ot:;.=••t tnituluzt~rt a Vt~r,:rt. anu·l~·.-t u !'>:t.Úruzfijltli 
l'!'i&laÍ~ !'O a HÍro!'>nl-. lrrornbni:Í!'iu. 11 lt~,:i iitL.t;zt•lt•L. 1 u ha· 
jt'i t•l"'iii~···•I~!Oot'L. alkalnuÍ\al kiontollak. 

l\litult•nht•n .~!'O n•intlt•n idéthen. !OOZt•rt•t••U fiuini .~s It•· 
:Ínyuirn. tu•·t ... :Ítnlo.. l't•nn t~!!l étrizzt:h•l.. Int·~ !'izt•nu~l~ i nu·l
t()..,,í~tnL.ut. :\z un~u~nt. unwl~t·n tlnl~nztul... u ,j(tí~ kt·z· 
tlelt• Úht I!"Ott•n h••·••n•h•Ut• nu·~ .:... ..,ztÍ7.aulnl...on 1-.t•J"t'M:t.liil 
alul.ítulla ll t'iilol mo:h,:ht•n ,·., ll t'iilol fo•liilo•h:n l.lltlll.li•· 
múk~ •·rt•cl.: ... ,.k, l..itiirt·· ... t•l.. .~"' :Ítulukul:l!'iol... tÍtj:ín. hor.t~ 
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11z .. mbl"ri munka számára a li"I{Dll"ll:fl"lt'lőbb tert'pt't 
bizto•Ílli8. Legyen ez az auya~~: folytono• fi~~:yelm!;ztetí!· 
tök lstt'n tt'remtéS kezére i-s emelje lf'lkt'teket O ft'lt•, 
aki a L••~~:föbb Törvényhozó e akint'k tön·ényeit a ~~:yá· 
rak i-lt•ti-ben ie meg kell tartani. Talán mellt'ttt'tt'k fiók 
i-a leányok io dolgoznak. Emlék .. zzetek arra, holly a 
!l)'t'rmt'kekt't i-s az ártatlanokat nal(y tisztt'lt't illt'ti rn .. fl. 
Krisztus mondotta, hogy annak. aki őkt't mt'gbotráll• 
koztatja, jobb volna, ha malomkÖ\'t'l kötm:nt'k nyakóra 
<\.• a tt'nll:t'r mélységébt' merÍtt'ni-k (Szt'nt Máté 18, (>). 
O, apák és anyák, milyen a~~:~~:ódás, milyt'n fi-lt'lt'm kí· 
.éri fiaitok i-s lt'ányaitok lt:pteit a gyárakba! Ti mun· 
kások helyt'ttesítsí-tt'k öket az ifjúkor ártatlansága l-s 
tisztasá~~:a ft'lt'tti őrködésben és ébenéflbt'n : akkor, ami 
kor hivatások és t•saládok szükségt' arra kényszt'rÍti a 
fiaitokat, bogy tán•l lt'g)·t'nt'k ozüll'ik szer.-tö tl"kint .. té· 
től. Az Örl"llt'k példájától ,:. a tisztességes t'eflyl"lmPt 
megkövetl"lő gyárvezetőség elszánt akaratától függ, bogy 
sikt'rül·e az üzPmekbl"n dolgozó fiatalság lt'sti és lelki 
é~tészségét IDI"flŐrizni \'al{y bo1o· az erkölcstelPnség, az 
l"lwzeh'ágy l-s a költt'kezés folytán elromlik-e s t'ZZt'l a 
jö•·ö nemz .. drk .. t , ... szrly .. ztl"ti. 

De soha·t'm szünjék mPg a mnnkáook közölt a ki;t. 
csönös szPrPtet rs tisztPII"t, a jó pt:lda, a figyt'lml"ztf-tő 
rs buzdító b .. szrd ,:s a tómoflalás, ha ml-gis cspkrly is""'· 

Engt'djétl"k meg, hogy beszédünkben oda térjünk 
vissza, aho11nan elindultunk éo ujból rámutaesunk a kl"· 
rt'oztény munkáo loteni példájára, Krisztnora, az ácora 
(~zent Márk_ 6, 3), ott a názáreti mühelyben, aki lotPti 
l'iaként l-s Adám elvt'sztett kegyelmének •·isozaszt'rzője· 

kt\nt jlzt az ert'lt, tl1rt'lmet, erényt árasztja reátok, amely 
bennetekl"t nal{gyá tesz Ö előttt', aki a munkás le11fen· 
ségeeebb példaki-pe s akit csodálnotok i-• imádnotok kell. 
mühelyt'itekbPn, tt'lept'itt'khen, a mezök na1••ütésében, 
a bányák sötétjében, ez olvasztókt'mt'nct:k izzáeáhan, a 
hlitőházak hideg IP\'t'gőjt:n, bárho•·a szí>lít is benn<"lt'kPt 
•• irányíttí "zó. mratersé-gtek, testv•-;reitrk, a haza, a 
béke azüksrgletPI, szálljon rt'átok bőségesen Annak ke· 
gyt'lme, aki nektek ... gítsr~tetek, Üth·ösoegtek, vigasztok 
és aki az örök Üth·ösergben érdemszt'rzŐnt'k tekinti ne· 
héz munkátokat, amt'lyb .. n itt lenn életeteket eltöltitek 
i-s feláldozzátok. Ne kételkt'djett'k, KriszhiM nlindíg ve· 
letek van l Gondoljatok arra, hogy munkátok közben 
mellétek áll, látja fáradozástokat, ballllalja bt'szélget•:•· 
tt'ket, mPI{\'Ígasztalja ozín•tt'ket, t'lsimítja m:zt'tt'ltérés .. i· 
tt'ket. 

S akkor lllt'l{látjátok, az Üzt'm is át fog alakul11i 
názárt'ti szentélh·é o akkor közöttetek i• az a bizalom 
r.-nd és egyt'lt:rti-s t .. sz úrrá. nmt'l)· az f:g áltlásál!lak 
viaszfényét jt'll"nti s am .. ly itt t ... m biztosítja az lstt'nben 
hivéS, r .. ménykedö és Öt szt'rető t'mberek il{az•ál(o1181Ígát 
ée jóakaratát. 

S miközht'n, szPrPlt't nm okások ,:. munkáonök, lst .. n 
oltalmát kérjük rt'átok, t"saládotokra, minclazokra, akik 
irányítanak í-• Vt'Zt'tn .. k b .. nnPtekt't munkátokhan, silt 
üzemeit .. kbt'n io, bOI{)' lstt'n lllt'I(ŐrÍzzt• I"Z .. kPt mindt'n 
,·eszél)·től és kártól, PI{Í>oz •zí•·iinkhíil, amPiy a t .. g,·álo· 
gatottabb kPI{)'t'lmt'k záloll•• aJ•o•toli úldú••mkhan rÍ>· 
8Zt'SÍtiink hPnllt'tt'kt't, 

Ferencesek a középkori magyar irodalomban* 
Középkorvégi laünnyelvű magyar irodal

munk legnagyobb alakja Temesvári Pelbárt feren
ces. Mint neve is mutatja, temesvári származású 
volt. Születésének évét pontosan nem ismerjük. 
Egyetemi tanulmányait Krakkóban végezte. Mátyás 
uralkodásának végén a budai ferences rendházban 
tanította a teológiát. Innen Esztergomba került. 
lróvá betegségében lett, mikor is megfogadta, ha 
felgyógyul, könyvet ír Szűz Máriáról. [gy született: 
Csillagkoszorú című műve. Gyümölcsöskert néven 
prédikáció-gyűjteményt alkotott. A teológia ara
nyos rózsáskertje címmel theológiai művet is írt, 
de azt már 1504-ben, Budán bekövetkezett halála 
után, egy másik ferences író: Laskai Ozsvát fe
jezte be. Temesvári Pelbárt Európaszerte ismert 
teológus és szónok volt. Művei külföldön egész 
sor kiadást értek el. A humanista irányzatokkal 
szemben az igazi egyházias szellemet képviselte, hi
szen maga is a ferences rend szigorú, obszerváns 
ágának volt a tagja. Magyar nyelvű kórlexirodal
munk késöbb jórészt Temesvári Pelbárt. műveiböl 
ineríti anyagát s igy nyugodtan állíthatjuk, hogy 
egyénisége korszakalkotó volt a középkori magyar 
irodalomban.:-- Nagy Lajos királyunk egyik törté
netírója: János barát is ferences szerzetes volt. (J 
örökítette meg a király 1341. és 1350. között viselt 
háborúit. - A tudomány mai feltevése szerint az a 
gyulafehérvári kódex, melyben Varjú Elemér 1898-
ban 15 sor magyar széljegyzetet fedezett fel, 1310 
körűl a székesfehérvári ferenceseknél készült. Ettől 
kezdve mindgyakrabban találkozunk magyarnyelvű 
kódexekkel, kéziratos művekkel. A magyar nyelvű 
kórlexirodalom kialakulásában nagy része volt a 
ferencesek elterjedésének, akik elsősorban a nép 
lelki gondozásával foglalkoztak, szükségképpen te
hát anyanyelvükön kellett nekik prédikálniok. lgy 

• Dr. Sándor István főiskolai tanár előadásai alap-
jún. 
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keletkeztek a nép és a polgárság részére h·t ma
gyarnyelvű vallásos művek. Mikor pedig 1454-ben 
Igali Fábián a ferences rend enyhébb ágában szi
gorú reformot hajt végre, úgy a kolostorok tagjai
nak, mint a világi, harmadikrend tagjainak, kötelezö 
napi olvasmányokat, imákat ír elő. Mivel pedig a 
másodrendi apácák és a harmadrendi világiak nem 
tudtak latinul, magyarnyelvű lelki olvasmányokról 
és imákról kellett gondoskodni. Igy indította el 
tehát a ferencrend a magyar nyclvű vallásos iroda
lom kialakulását. Az irodalomtörténet tizenhét fe
rences eredetű kódexet tart nyilván. Hat ltézzel 
írott könyvben regulák is vannak, a szerzetesi 
életrend szabályai versbe szedve. A Nagyszombati 
kódexben a teljes bölcseségről szóló fejteg-:!tl'>sek 
vannak. A Nádor-kórlexben az egyik legszebb Ta
más-leírást olvashatjuk. A legendák sorát az 1380-
ban keletkezett és a XV. századi másolatban fenn
maradt Jókay-kódex nyitja meg, melynek címe: 
"Némi írások Bódog Ferencről és társairól, őnekik 
csudálatos mívelkedctekröl". Ez tulajdonképpen 
négy Szent Ferencről sz616 munka összefűzése. A 
legszebb része, melyben Szent Ferenc a tökéletes 
vigasságra tanítja Leó testvért. A magyar kézirat 
a ferences másodrend, a klarisszák óbudai kolos
torának készült, mely egyébként is a hazai ferences 
kódex-irodalom központja volt. Egy másik magya
rázat szerint Fábiánus testvér a XIV. század első 
felében a boszniai térítés céljára írt egy Ferenc
legendát s ezt Nagy Lajos korában az obszerván
sok fordították magyarra. Ugyancsak a kódexek 
őrizték meg az első magyar bibliafordításainkat is. 
Szalkai Magyar Balázs XVI. századvégi ferences 
rendtörténeti munkája említi, hogy a délvid(•kről 
Moldvába ment Tamás és Heilint fl•rcnces szerzPtc
sek 1439-bcn magyarra forditották a bibliát. Ez a 
fordítás maradt fenn a Műnehcni-kódcxben. 

Künnyü László. 
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Szép a tágas rábaközi határ, mert piros és acé-
los a búzája. S vallásos és buzgó nép lakja. A Rába- -··-·- ··· 
köz ~s a ~anság vallási _életének nagyszerű gyujtó
pontJa mar cmberemlekezet óta a szanyi Szent 
Anna-kápolna, népünk szent zarándokhelye. Alábbi 
rikkccskcnkbcn szerctnénk röviden ismertetni ... 

Megépül a kápolna. 

Igen nagy veszély fenyegette a Rábaközt az 
175?-e~ években. ~elcten kiütött a pestis, a fekete 
halai cs ahol tanyat vert, százával, sőt nagyobb vá
rosokban czrévcl is szcdte áldozatait. 

A pes!is esirája eljutott Szany határáig is. Ré
~cntc a varosokat az ellenség támadásaival szem
bcn bástyafallal vették körül. De a pestis ellen mit
scm segitett volna a kőkerítés, azért amikor Kelet 
fclöl a szörnyü rém, a fekete halál fenyegette a 
kiizségct, ennek hívei az ő Védőszentjükhöz, Szent 
Annához menckültek és Plhatározták, hogy bástya
fal helyctt az Úr Jézus keresztjével kerítik be a 
falut és a fcszülctek bástyafala ·közé keleti irány
ha~, .ahonnét ~ rémítöveszi>ly közclített, őrtornvot 
!s. cp!tenc~. megpedig Szent Anna tiszteletére egy 
k1s kapolnat, hogy ez lcgyen szép mezöiknek aranv
kalásza. illatos rétjeiknek legcsodásabb lilioma ·és 
a döghaláltól me~mentii áldott orvossága ... 

S fel is é-pült a kápolna az Úr 1753-ik eszten
ckji-ben (tehát Pbben az iovben 190 éves!) a Sárdos
pat :Ik partján. a Móricz-crdő közelében, s azóta né
nünk. a v:>llásos É's a papi hivatásokat csakúgy ön
tii Rábaköz zarándokhelyévé lett. 

f:rdekes apróságok. 

Kedves kápolnájukat hova €>píts€>k a szanyi hí
VI'k, a kPII'ti határnak melyik pontjára. azt I'!!V 
rendkívüli tl'rm(•szeti tüncménv döntötte el. A ká
polnal>pít(•s Pihatározása után· u~anis hamar be
köszöntött a ti•l (•s befagyott a Sárdos-patak is. 

Az egyik vasárnapi könyörgés után gycrmek
~Prcg indult ki a .i«'>grP. hogy tükörsíma hátán ked
vükrp kicsúszkálják magukat. Hát mikor kiértPk 
a patak közPli-bP, ott cgy virágzása pompájában 
[Illó vadkörtt'fát láttak. 

A gyerPkPk futottak haza l>s elújságolták ott
hon a rl'ndkívüli jplens(•gPt. A falu persze cgyszer
rl' mcgmozdult i•s sPrPgPstül mcntck ki az Pmbe
n·k a farsangon \'irágzr) vadkörtefa mcgcsodálására. 

Voltak. akik Pbhm a tl>nybPn jclct láttak arra 
vonatkozólag, hogv hova kPII a Szent Anna-asszony 
kápolná.iát i•pitPniök. Oda is {>pítcttl>k, mihelyt be
kiiszöntött a tavasz éos a csodásan dPríís. kék rába
közi í.•g azúrjában zengPlt a pacsirta. az ő lelkük
lwn pPdig a SzPnt Anna dícsi·ret(•nek felemelő 
i·nPkl'. 

ÖszintP kPg~·PIPtűk nPm engPdtP mP!!. hogy az 
i·niti·sbpn az ci PmhPri !'I'Piűk fclhasználásán kivül 
úllati Prií is ri·szt\'PgvPn. Az{>rt az l;piti•shPz szük
si•gps anyagot, kövl'f.' homokot. éopűlctfát ncm szP
kPr!'kl'n hordták iisszl'. hanPm ki-ki a hátán vagv 
a fpj(•n vittP kosarakhan. zsákokban. már ki aho
~van bírta. 

· S r~mikor ~~ kápolna fel{>pült. akkor azt Szent 
Annúnak szPntl'ltéok. mPrt Ö \'olt a közs{>g vl>dő
szPntjP, ahol a multban r~lig volt, a .if'lpnbPn alig 

A szanyi Szent Anna-kápolna. 

van család, melynek egyik leánytagját Annának 
(Panninak) ne neveznék. 

Szen& Anna virágai. 
Amint a jó Gasztonyi Márton bácsi beszéli, az 

ií családjában megőrzött hagyomány szerint egy 
katonatiszt álmot látott. Nagy betegségében ugya
nis valaki megjelent neki álmában, hogy keresse a 
szanyi Szent Anna-kápolnát. Ennek közelében for
rást talál. amelyben fürödjék meg. Ez meg is tör
tént és a katonatiszt meggyógyult. 

De egyéb jámbor kérést is meghallgatott már 
itt az Irgalom Anyjának áldott édesanyja: Szent 
Anna. Az említett istenfélő Márton bácsi állítja, 
hogy saját szemévet látta, mikor a kápolna előtt 
hársfa ágára gyönge lábú, sőt sánta beteg a botját 
felakasztotta és aki botra támaszkodva jött el Szent 
Anna e kedves kápolnájához, onnét a botját hátra
hagyva távozott haza ... 

Megható a nemrég meghalt Karakai Ferenc, 
szanyi hívőnek kegyPlcmteljes halála. 40 éven át 
kijárt minden vasárnap délután a Szent Anna ká
polnához énekelni, imádkozni az ott egybegyült hl
vckkel együtt. Nem mulasztott el egyetlen ilyen al
kalmat scm, hogy Szent Annához a boldog halál 
kegyelmének kieszközléséi>rt ne könyörögjön. 
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És mi történik? Az egyik télen ágynak dől. Ki
lenc hónapon át nyomja az ágyat nagybetegen. Mi
wl félni lehetett. hogy l'lszólitja a halál. gyónik. 
áldozik minden hónapban. Dl' I1l'm szólitotta el. Az 
ég nem engedte' ezt meg számára. Várnia kellett 
Szent Anna-napig. 

Ekkor aztán a litánia alatt. S:c11t A1ma ünm•
pÉ'n. mikor a templomban a hívek azt énC'kelt(•k: 
Holtu11k 11tCÍ11 S:cnt Fiadat, mllta.~d meg boldogsá
podat - a jó Karakai FPn•nc egyPt sóhajtott (•s 
szl'lid mosollval kiadá ll'lki't. 

M(•g sok· Sze nt Anna-virágot gyűjthetnénk ösz
SZL' csokorba. dP a helvszűke miatt Pnnyi legyen 
elég! . 

Háborús zarándoklatok. 

Amióta kitört a \·érps új háború. (•vröl-évn• 
többen zarándokolnak Rábaközből a szanvi Szent 
Anna-kápolnához. különösC'n július 26-ik~n és •.lZ! 

:\ ~zanyi Szt•nt :\nnu-kupolna- !;Zf"ntél~t·. 

kiiwtii \·asárnap .. J öi jC'tl'k Ti is. a b(• h(• rt kiinvii
riigni ide a kic·s kapo"Jnához. amcl~·et süppedii bár
sony sziin~·pg g~·nnánt üc!P. ziild pázsit \"l'SZ kiirül. 
ahol a zarándokok scn·gp ml'gpihc·nhl'l. Fiil(·jük il
latos hársfák (·s magasba nvúló szilfák (·s kiirisf:1k 
lombsátora borul . .Jöjjl'tl'k.· pihl'njl'!Pk meg itt i·s 
b(•k(•szomj:ilokat o!tS<\tok v! a kápolna kiiZl·ldll'n 
csordogúló forrásból. nwh·nl'k \"ÍZl' ol v tiszta (•s csil
logó. mint az oh·asztott "~:üst . .Jiijjl't<·k (·sa hl'i~·b,·!• 
hin·k tiiml'g(·n kivül a kl'sZL·il'k. \·úgiak. szl'ntp(·t<·
riek. scbc·si1·k. sobriak. swntandrúsiak. szilick. szi!
sárkún~·iak. <·g~·cdi<·k. podrúnyiak. szo\·út i ak. rúb ,_ 
patonaiak. búg~·ogiak. diirick. barbac-siak. a csor
naiak stb .. stb. csapatai\·a! L·g~·ütt k(·rjdl'k Szl'nt 
Annát (·s leányát: a 8(· h Kirúl~·niij(·t. hogy adják 
meg a könn~·cs (·, \"(·rvs Európának. drága mag~·ar 
Hazánknnk az clvcszitP1t Bé•k(·t ... 
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Csíksomlyói segítő Máriához 
lrta: 1'. Papp Asztrik. O. F. l\1. 

S:ékl'll/ IH'!))/, ii.< li<'!l)/. 1·ércs s:iklaklip. 
JW(IÓH1~ Hachir oltára <'!J.IIkoroH. 

anmlallálHJkkal ,··rintetl '""!!!!Oldal. 
tltok-lu·gu. tíl.:-hco!l. :cent Ol'olll: 

,·iss:nknpníu (' drrípa iirdkst~p,·r. 
:cís:/üiuknt illi nu·uha.it.iuk dt.)tl<'d. 

Ki·ttornyiÍ tcmplolll, .fdH.'r. 111i11t u: 1ildás. 
:euqh hurunps:ü. [...;tt•nhc:-kitiltlis. 
s kihe: c1-cls:tíllt /J/Ís tckiutcliink. 
l!o!J!I .<..::cnnjn:úknak !>i) forrcÍ.'\1 inka.<..:s:ott, 
1-:iis:iintiink ti·ucd. S:dc.-I]!CI-: Otrd111<1. 
C.<..:iksomlu'·' G.IJi>HP!Il'. s:l'nt. 11/ll!l'llll' l\ioq_r,nss:onr,. 

Kis fa/rninkhnll. kill<'-"''·" rárosokhun. 
fcnuóink kh:t. Jol.uúink /HII"l.Jain. 
hll.';:onki>r ,·.,.<' Tcllo::úd .<..:t)IJrl_itullk. 
hus:onkt'r t'n· kinu:, iif Cl kin. 
S tc. ki tutlÍr 1'11<'11 ultolllllnil; lt·ttd. 
Nap!llls:coll!l· IÍ}ra. 1i)ra sl'pitcllcl .. 

En11<'ks:cl:'. A.kl:ur dlliCiltd l;i,:ulr111k. 
Orcs oltcírocl /,·.,wsi)idll': ~J.uliltii11k. 
!ÍfJ.I/ !IÍI'fllnk ri . ...;s:o. J...·,;:liirde/re. husnll. 
iOÍ<JCI(/'(1 SÍI'/'0, 11/ÍHI rtll.liÚl (/ !J!II'I'IIil'l: 

.S ·r~ Kincses \rúrust 1WU!II"ll. 1·iss:nj1JIId. 

rcliink s:cnr<'dni lllill(lcll h1ít. 1-,:c':'<'IT<'I 

Soh:nt n!tcttiinl; 1."1<'11. 1\'<'ul:l't cl/('11, 

S:cnt Istrrín S:C'r:t.úk: .. d III<'!IPfiUiá:.tuk. 

A nauu harc/Hin. 1111'/.u F'ilul 1'11<'11 t1Ín1udt. 

Ellc•n::->é!l<.'lll'h olcluliÍro úllt1111k. 
S 111ikur láttad. lio!J.il hiinilnk Atl;u nink .<..::rill. 
l'cliink sírtál <· ..... JWnitc•llciá:tál .. 

A Kri.":lus-hfÍ!I<Ín ft.··,c/l'illl·.:t'll cs/Ís:ro 
kt"•rtiink: - S<'!JÍtst'•p c·, All.lltÍIII; 1/(/ rul11a 
\'cíllcín kcre.<..::t. IÍfl!f sil'l (/ /Jii.-.::1:<' s:d:l'f!J .. 

S hOfl!l l'égc l'llll HHÍr, l>iirtiind lr'ullc. 
tll·kccl kös:önjiik <':' is. c·, NOfJ!Ills.o.:;:oH!I. 

Tl' .'H'fJÍtettér rr1)tunk. l'ff.ll<'diil tc. 

Mn.'>f, IHJfl!l mcuint micnk r ,o.:;:ent o,.(,/:."<~f/. 

ll<'ked (ljónl)ui-·. ulr/fJit A-<s:Oll(/1/llk. 
F. Fóf(!t'·rt. me1JW1l .<..::cnt oltárod áll. 
11tolscJ r(·n·si)ppiinkin harco!unk. 
De hn t'fJ.IJ.o.;:er majd J.;orunk 1í_iru 1unk(/d, 
Tc I'Í'flj(•d. 1/i.<..::cn ticcl. dio~J(Hftod 

\l ('•n l' ink s:c)lnal.- nJ/u: n··u<'s- I'<.'U<'11 

moso/_11 rinÍfJ:ort Kcpu.<..::.<dJrocf s:<'III<.'IH'rl 

l111s:onk<~t (•!'<' CII'C'cJCI <SII/JII /l,illfll. 

r olt. aki lcítill fú;<·, l_·iir111 'H'rl is 
Dc· most. }/(lf/!1 ríu Ic.<..:: 111i11dcu urc· l' iul~l~nr, 

~~~"'-''· A" .'l( í nJ,·. rl'l i i" r: nu/_...,.1/r.,,r,rr .... · l!' 

S 111i feltc"·r Tc'lliJdun/1/d [1u.,.;'l" !J!Iidl'l' 

á Iriunk Tr·pl'rl. H r· r·('(/ dit·.,c··ri r1.rl. !lll/ 

1-:ri,s ltitll'l. ul:ti~· r1 llurlrilll. 
S :<'H t //1'1/lfl'dr·t /,·,. r·•.lr·r·. 111 1'11 IU!/1/(1.! ul: 
Nuu_,,r,s.,:IJ'r/111111.·. /,i tdit· . ....; ruu-'1 rnulu>·.rtol. 

11/Ífl [c>s: <'!/!1 .'::1"/,drl itt <":<'ll Cl (,jfd•!ll. 

!J!Jí'rHI<'ki .<.,·:-ír1·1'1 lt.'!fl'l/ c:Jcf. 11/ll~tn . ...;:tnl 



A pápák történelmi távlatban 
Irta: P. Schrotty Pál, O. F. M. tartoményf6nök. 

Szent Linus Pápa (67 -78.) 

Szülelelt Volterában. Középolaszországnak egyik 
városában. Fia volt az előkelő származású Hercu
Ianus de Mauri-nak. 22 éves korában elhagyta szü
lclési helyét, és tanulmányai folytalására Rómába 
menl. Iti ismerkedell meg Szenl Péterrel, aki meg
nyerte Kriszlusnak. Meleg barálság fejlődölt ki a kél 
férfi közöll. Késöbb Szenl Péter helyellesének ne
vezle ki. Hasonlóképen szerelte, liszlelte Szenl Pált. 
a nemzetek nagy Apostolát. aki öl egyik levelében 
(ll. Tim. '1, 21) meg is nevezi. 

Tizenegy évig, 3 hónapig és 12 napig vezeile 
az Anyaszenl~!lyhúzal. Vértanuhalált szenvedell Kr. 
után 78-ban. Ö volt az első olasz pápa. 

Púposágál a következő események leszik érde
kessé. 

Uralkodása alall állandóan változlak a császá
rok. úgyhogy tizenegy év aluli 5. mégpedig: Nera: 
Gulba, Olto, Vitellius és Veszpázián állt a Római 
birodalom élén ! Ez is mulalja némileg, milyen c!<epp
folvós tillapolban volt akkor az egész ism~rl világ. 

· Tanúja volt Nera halálának, és alaita lel_ték a 
földdel egyenlö~é Jeruzsálemet, úgy, hogy lenyleg 
valóra vált az Ur jövendölése: kö kövön nem ma
rudt. . . . . . .. 

A i..iber Ponlificalis, az óskereszlenyseg papai-
nak legföbb forrása szcr;nt szigurúun ragaszkodolt 
egész uralkodása ulalt Szent Péter utasításaihoz az 
E.gyhilz kormányzústibun. Különös súlyt helyezell 
arra is, hogy a nök fedetlen fóvel u templomba be 
ne lépjenek. 

A tévtanokat inlelte. s az igazakat oktalla : a 
megátalkodollakat kizúrta az EgyhúzbóL Lelkiisme
rel~sen őrködölt az őskeresztény közösségi gondolat 
fölött. Minden túlzást, amely a hívek lelki nyugal-
mát megzawuta volna. s:;::igorúan elítélt. . 

Sírja a Szenl Péter-templomban, az ApostolfeJe· 
delern mellett van. 

Szent Cletus Pápa (78-90). 
Szent Linus halála után Szent Cletust válaszlot

ták meg ptipává, aki 13 évig vezetle az ~nyaszenl_: 
egyházat. Vértanúhalált szenve~et~ _ö is, mml az elso 
három évszázadnak minden papaJa. 

Élell~röl szóló minden forrásmunka nagy. szaci
ül is szereleiről lesz említést: különösen a peslis alatt 
Rómtit elnéplelenilelle. 

Ö osztolla fel az Örök Vúr,...sl 2:i plé?ániára: 
amelyekből uz idök folyamán az ú. n. b•?ornoki 
litulusok fejlódtek. Tehát az az l~rdekes szakas, -~og_y 
minden kardinális egy templomot mondhal_ ~aJaiJ_a
nak, mtir u kereszlénységnek elsö évtizedeiboi szar
mazik. 

Ö haszn ú Ita elöször leveleinek bekezdése . elölt 
ezt 11 szép jeimondutot: Salutem et apostohc~m 
benedictionem r Üdvöt és uposloli áldást 1 Ezt ~zola 
minden ptipa husznülia. Husonlókl~pen tiile szurr_nu· 
zik 11 templomok lútogutúsúnak _felemel~> szokH~<~-
1 lmlkodúsaulall szem·edell vértanuh11lult Sze nt Judas. 
Fülöp és Simon upostol. 

Szent Kelemen Pápa !90- 100.) 
A keresztény öskorn11k c!-(yik legnemesebb vezér· 

egyénis(•ge. Eliíkelü rómui csalúdbúl szurmuzotl. 

amelynek rokoni szálai a császári családhoz is kö
löllék. Szenl Péternek tanítványa volt ö is. A szenl 
óshagyomány azt tartja, hogy Szenl Péter gyakran 
fordult meg házában, amely a Célius alsó részében 
feküdt és az előkelő római világnak találkozóhelye 
volt. Ennek a háznak romjai még ma is fennállnak 
nem messze a Colosseumtól Szent Kelemen temploma 
alalt. Egyik amerikai kardinális, kinek titulusa volt 
ez a !:\ önyörü Istenháza, ásatásokat végeztelelt és 
ennek folyamán került napvilágra ez a rendkivül 
fontos ösrómai házrom. Hitvédelmi szempontból fel
becsülhetetlen értékű, rnerl rninden apológiai könyv
nél és előadásnál többet ér, ha a kétkedő!, vagy 
másvalltisúl odavezethetem és az! mondhatom neki : 
itt lakolt Szenl Péternek harmadik utódja és Szent 
Péter maga is ill, ebben a házban járt, ill tanítolla 
Kelemen pápá!, ill imádkozlak együtt, ill dicsérlék 
Kriszlust, ill tanácskoztak a fölölt, melyik a helyes 
út, amelyen a szörnyü nehézségek közepelle vezetni 
kell a híveket. 

Angelo Kotta, pápai uunl'Íns pí-eoi t .. mplomunkból 
jöv .. t:áldást ad kt~tlki• virágra. 

Sokszor larlózkodtam ezen a szent helyen és 
nem egy másvallásút lállam, mint rázkódott meg lelke 
mélyén a vezető páter egyszerű szavai hallatára: 
ill volt Szenl Péter, ill Iakoii Szenl Kelemen pápa. 
Ez archeológiai megállapításokon nyugvó igazság! 
Rómának minden köve beszél, de Szenl Kelemen 
mai temploma alall levő romoknál szebben, meg
győzöbben egy sem. 

Egyedül ennek a romnak a látásáért érdemes 
elmenni Rómúba! 

Kelemen púpa a Korintiakhoz intézell levele 
miall is kimagasló alakja az öskereszténységnek, 
mert ezze! a levéllel tell bizonyságot a mellett, hogy 
a pápa szava a hívekhez döntő jelenlóségű, mikor 
hozzájuk szál fontos tanok és kérdések helyes meg
oldása érdekében. Ezt a levelet az első pápai bullá
nak is mondjúk. 

Rómitt hét kerületre osztotta : mindegyiknek élére 
egy-egy ki\·úló férfil tilliloll, akinek feladata volt tár
saival a mártirok és hitvallók aktái! összegyüjleni. 
Ugyanakkor elrendelte keményen és határozottan. 
hogy u papok és püspökök a szenimisénél használl 
ruhükal ne viseljék a társadalmi életben is. 
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O rendelte cl mist•közben H .. Dominus vobis
cum", .. az Úr veletek" üdvözlésnek hnsznúlutút, mint 
a béke és üdvösség zálogát. 

Elókeló származása, szent és jócselekPdetekben 
gazdag élete ellenére elfogttik t's Krim ft'lszi~ett'rc 
számúzték, ahol a már ott lévő kétezer kt•reszlén~
nyel együtt nappal a múrványbünyában dolgozol!. 

éjjel pedig liirsuit erósítetle H hitben és mindvégig 
vnló állhntntosstigbtm. Hősies kitartilsüt «zznl bün
tették, hogy horgonyt kötöttek a nyHktira és a ten
gerbe vetették. Azért tibnizolja öt a keresztény ikono
gráfia hor!!onnyHI. 

A púpHi trónon !l évig, :! hónapig és 10 nupig 
ült. 

Sze nt Antal mint tengernagy 
Bálini Sándor. 

Páduai Szent Antal egyike az Egyház leg
népszerűbb szenljeinek. Talán nincsen lemp· 
lom, ahol valaminő ábrázolásával ne talá:koz
nánk. Érdekes. hogy tisztelete aránylag késön. 
igazán csak a XVI. század végén bontakozolt 
ki, amikor ünnepél (junius 13) V. Sixtus feren
ces oápa felvette a Missale Romanum-ba és 
ezzel a kultuszl kiemelvén a rendi kerelek kii· 
zül. szerle az Egyházban elterjesztette. A fran
ciskánusok hallatlan népszerűségél i~azolja, 
hogy a jámbor néphil öntudatlanul rárúhúzla 
azokat a hiedelmeket, amelyek eddig Remele 

~zrnt Antal tPnJ.Wrllut.:,_\'i rrll1álmn '' ,":,._,.; f••rt•nt'''·" k/""''""111 
''P_,·ik rt~pi ./•'·"'"'''" ,,;"· 

Szent Anta/hoz. a monaszlikus kiizi·pkor egyik 
!egyik leghíresebb szl'nljehez fűziidtek. l!l'Y nt·
pünk a Szent Antal tüzének nevezell betegs<·· 
gel is a Páduai Szent nev(·vel t's ünnepével 
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hozta kapcsolatba. Érthetö. hogy Sz.enl Antal 
tiszteletél elsősorb[m franciskánusok terjesztik. 

Néhány hazai ferences kolostorban, tud
tudtunkra 1-'écsetl és Rozsnyón 3z.en! Antalnak 
különös ábrázolásával találkczunk. Rozsnyón 
lengernagyi egyenruhában. óriási testi arú· 
nyokban irányítja a lepantói hires lengeri csa· 
tál (1571), ahol a kereszlény gályák a spa
nyol Don Juan d' Austria vezérlelével legyőzik 
a török hajóhadat. Ismerelesek a lepantói gyii
zelem előzményei és kisérő körülményei. A 
pápa. V elen ce és Spanyolország közölt liga 

~jött létre. V. Szenl Pius vezére útban Ancona 
fele magát és !lottáját Loreltoban a Szűzanya 
oltalmába ajánlotta. A g-yíízelcm után a pápa 
é'rö;r,e nem ismert határt. Miulan a diadalt ok
tóber elsö vasárnapján vívták ki, Olvasós Bol
do!{asszonyt örök emlékezetül ezen a napon 
ünnepli az Egyház. A legenda szerinl fenti mÓ· 
don Szenl Antal is közremüködiitt a győzE"lem 
kidvásában. A hiedelem eredete bizonytalan, 
de tény. hogy a bmokk Szent Antal képeken 
a iepan!ói gyözelmet sűrűn hozzük kapcsolutha 
az ö csodálatos leng-ernagyi levékenysi•g-ével. 

A legenda lovélbbi ihletés{•! mutalja, hog\· 
a spanyo/ok az l;l-lzakafrikai Orán városának 
visszafoglalását szinfion Szent Antal közbenjú
rás,]n:lk tulajdonilottúk. A spanyol admirúlil-l 
ugyanis Alicante kikötövárosban a barátok 
templomában Szenl Antal tisztelelérc mist't 
hall~atott. majd lengPrnagyi kalapját a szent 
szobrára tette (•s ráruházta a fíívezéri tisztst;g!'l. 
Ut<Jna a spanyol flotta me!{lámacila Orúnt,. de 
senki sem \"Pdt"kezett. Kiderült. hCJgy az ara· 
b~~k a várost kiüritetté·k. mert egy franciskimus 
tűnt fel nll'g-sziunlálhatutlan sPreg!.wl il !evPg-ii
b,,n (•s tPijes pusztulússal hnyPg-eltt• mPg éikPI. 

A csodának Európa szerfc nagy vissz
hangju túmadtt:·s h iH• a hilb~burgi morwrchiúbu. 
hvúnkba is eljutott. Tudtunkm Hzonhan csak 
1\·csetl maradt f,•nn a mellt"•k .. Jt ft;nvk<·ppn kii
zi .It e!{ykoru úbrúzolúsa. (A kt·p~t 1'. S:í'tki 
Dénes O.F. ,\1. sziV<'SSl;!{ének kiisziinjük.) 

A hazai fen•nces kolostorok művt;szeti 
emlékeinek számbavMdi·vel. kultuszliirtt;ndi 
hálteriiknPk tisztúzúsával a katolikus ,;s bPnnP 
a fmnciskúnus júmborsúgnak bizom·üra sok 
jt•IIPg-zPIPs nw;:;nyilatkozúsa kerül ~~;g nap· 
vilü!{m. 



Nagyváradi papnövendékek Szent Ferenc szellemében 
v ••• o .. z.6 papaöveadék 

Nagy Szenl Gergely pápa hnsonlata szeríni a 
Szenlírás csodálatos tükör, melyben a lélek arcát 
láthaljuk meg. S vulöbHn H kétezer éves Anyaszenl
egyház kereszlény életének igazi hősei, a szenlek 
sokszor és mélyen belenéztek ebbe a csodálatos tü
körbe. Ott nemcsak azt látták, hogy milyen H lélek, 
hHnem nz is szemükbe ötlött, hogy milyenné kell 
lennie az "ulter Chriszlus"-nak, Kriszlus igazi kö
vetőjének. 

Amikor Assziszi Szent Ferenc is belelekintett 
az evangélium tiszta tükrébe, akkor ól az isteni 
Mcster fölséges egyszeríísége ragadta magával. Szí
vébe csengell Hz Ur Jézus szavH: .. ESTOTE SIM
PLICES, SICUT COLUMBAE" (Mt. X. 16.). Szent 
Ferenc ennek HZ evangéliumi egyszerüségnek a meg
VHiósítástin fáradozott földi életében és ez az evan
géliumi egyszerűség él ma is tovább a több, minl 
hété,·százados ferences szellemben. Egyszerűség az, 
Bmi Szenl Ferencet egyediiiálló egyéniséggé különíli 
ll szentek dicsőséges sorában. Szenl Ferenc egyszerű 
a szegénységben. mint nővére a bóbitás pacsirta, de 
egyszerűségében is dúskacagásu, minl Umbria napos 
lankáintik bársonypiros bari1lszegfüje. Egyszerűsé
gében annyira nagy. hogy éleHgényél leépili egész 
a koldustarisznyúig és ugy1:makkor az élet örömeit 
a tiszlas~Í\·ü gyermek kf'dves naivsligávHI örvendi a 
világbH. Eletcéljtit is egy minden problémái ketté vágó 
jelmondathun f'gyszerüsiti: ..ISTENEM ES MINDE
NEM". Ez fejezi ki uzl H IPiki összhangot, mellyel 
a világ zajúbun élte az evangéliumot. 

Azwl. ho11y lsten kf'gyelméböl magunkra ölt
hettük Szenl Ferenc \'illigi Rendjének öltönyét : a 
vállruhát és HZ iivet. ezzel mi is szerilfi egyszerü
séget kívántunk kispupi és majdun papi életünk 
litülöerejű programmjitvú lenni. Vállruhánkról szól 
hozzánk mindf'nnHp Szenl Ferenc és szívünkbe 
vési a pupi t;lel eg,·szerüsilett mondalúl: ..Istenem 
t;s mindenem". Tudjuk. hogy ebben a jelmondatban 
rt>jlik Szt>nl Ft•rt>n<· litkosérlt'lmü szenl életének a 
kulcsa. Szenl FPrem· Vil<igi Rendjébe lépve ezt az 

\lt•g,hutit 
~-..~,.u c;~;t .. . 

a,:\it ... i .......... . 

,., .... llitllulu-

mún~i t'it

i""~••lat J•Uit• 
!'o7.f'llh·l·~ .. i 
~zf"'rlart:Í!'otÍ· 

húl: 

életcélt köveljük mi is azzal, hogy ferences egy
szerüségre törekszünk. Ferences egyszerűségre, mely 
egyulla l új meglátásnak, egy új világnak lesz a lelke; 
egyszerűségre, melynek "lelt a vágya, lett a kedve 
és cselekedet a megjelenílése". (Prohászka 0.) 

Szenl Ferenc Világi Rendjébe való lépésünket 
lelkipásztorkodásra készülö kispapi szemmel tekin
tem és jelentőségél röviden két dologban látom : l. 
Saját lelkünk javát munkáljuk és 2. A hivek lelki 
hasznén dolgozunk. 

Saját lelkünk javát munkáljuk : 

Szenl Ferenc Világi Rendje, minl "az Egyház 
által elismert rend, c.z elsó r~nd szellemében a vi
lági életnek megfelelóen, a Szeniszék áltai megerő
sílett szabályzal szerint törekszik a keresztény töké
letességre" (v. ö. ETK. 702. can.). Ez a Világi Rend 
abból a törekvésból keletkezett, hogy a világban 
élők is részesedjenek a szerzelesrend lelki javaiban. 
X. Piusz pápa szeríni Szent Ferencnek a világiak 
számára alapitott rendje nem különbözik az első 
és második rendtől, csakis abban, hogy ugyanazon 
célokat a sejál módja szeríni törekszik elérni. Ezért 
joggal nevezhelö ez a rend : "a világiak számára 
alapitott ferencrendnek". 

Amikor Szenl Ferenc Világi Rendjébe jelentkez
tünk, akkor annak a nagy és szenl férfiúnak a hívó 
szavát követtük, aki az összes rendalapítók közül 
elsőnek gondolt arra, hogy közkinccsé legye a szer
zelesi életet. Tagjai lettünk egy több, mint hét évszá
zad óta fennálló, több száz 3Zenlnek és boldognak 
közbenjárását élvező rendnek. Gyermekei lettünk 
Szenl Ferenc nagy családjának. Ezzel több, minl 
200.000 szerzetes és szerzetesnó, valamint csaknem 
hatmillió harmadikrendi lag imáiban és jócseleke
detének gyümölcseiben részesülünk. Hogy e szP.nl 
közösség számunkra milyen nagy lelki segitséget je
lent a iökéletességre-lörekvés meredek útján, azt ill 
nem szükséges külön leírnom. Elegendő, ha csak 
elgondoljuk azt. hogy az elmult hét évszázad alatt 
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Szent Ferenc sok millió fia és leányamennyi imát, 
jócselekedete!, mennyi szentáldozást és vértanúságot 
ajánlott fel a lelkekért a jó Istennek. 

Ezen érdemközösségen kívül Szent Ferenc Vi
lági Rendjének tagjai sok búcsúban és nagy kivált
ságokban részesülnek. Hosszadalmas lenne ill 
mindent felsorolni, de fölösleges is, merl ezeket 
összefoglalja és részletesen tárgyalja a Vezérkönyv. 

Azonban nem hagyhatjuk szó nélkül azt a leg
nagyobb lelki kincset, amelyet Szent Ferenc Világi 
Rendjétól a pap és a papnövendék nyer. Ez maga 
a ferences szellem. A maga egyszerűségében jelleg
zetesen elóttünk álló ferences szf'ilem, mely a Krisz
tust követő, lstenországáért dolgozó "egész apostoli 
férfiú" szelleme. Ez segít minket is a nagyobb 
lelki tökéletességre. Ennekértékét és nagy jelentőségél 
fejezte ki !936. ban a harmadikrendi kispapok düssel
dorfi összejövetele, ahol dr. Cohnen mondotla: "Szent 
Ferenc Világi Rendje által nyújtott legnagyobb e ló
nye a világi papságnak az, hogy szabályaival, szel
lemével mintegy követeli, hogy élje á!, valósilsa meg 
Krisztus evangéliumos életét, mert nyilvánvaló, hogy 
azt a siralmas szakadéko!, melyet a mai idők anya
gias szelleme a papság és a nép közé erőszakolt. 
csakis a ferences egyszerűség tudja majd áthidalni". 
Lelkünk javát munkálva. igy akarunk a ferences 
szellemben elmélyedni s annak bö gyümölcsét az 
örökkéntlóságra biztosítani ! 

A hívek lelki hasznán dolgozunk : 

Mint lelkipásztorkodásra készülö papnövendé
kek, gyakorlatban is meg kell ismerkednünk azokkal 
az üdvös eszközökkel, melyekkela hivek lelki javát 
elöremozdithatjuk. Az alkalmas eszközök megvá
lasztásában nem hag:;hatjuk figyelmen kivüla nagy 
terciárius. b. e. XI. Pius pápa nagyszerű felhívását, 
melyet Szent Ferenc Világi Rendjéhez intézell: .. Aki 
e dicső hadseregnek még nem tagja, tanácsotokra 
még ez évben lépjen be ! Aki még nagyon fiatal. 
iratkozzék be a kordaviselök testületébe, hogy már 
ifjúságától kezdve hozzászokjék ehhez a szent szol
gálathoz" (R ile expialis ... l 926. IV. 30). Ugyanebben 
a körlevélben a Szentalya azt a nagy kívánságát is 
kifejezte. hogy a püspökök vagy maguk, vagy pap-

jaik által oktassák ki a híveket. hogy .. mennyire 
megbecsülendő ez a rend s mennyire jó volna, ha 
minél többen tagjává lennének, merl benne a leg
szentebb s a legtökéletesebb törvények megtartása 
is könnyűvé lesz". 

Mi a pápai felhívásnak engedelmeskedünk, 
amikor nemcsak hirdetni, terjeszteni s majdan talán 
vezetni fogjuk a rendiközségek valamelyikél. hanem 
mi magunk is már mosl élni akarjuk a ferences 
szellemet. (gy válik a mi életünk evangéliumma és 
igy leszünk majd a hivek számára a világosság 
gyermekei" (Efez. V. 8.). 

Krisztus földi helytartója látja, hogy az emberiség 
ma is nagy lelki szükségben szenved. Hallja a né
pek kiáltó szavát. arnini lelki jogaikat követelik. 
Tudnunk kell, hogy ebben u nagy segélykiáltásban 
a kereszlény világ nem kér egyebel a puptól, mint 
új erőt a hithez, új erőt a szivnek. Ezt udja meg 
Szent Ferenc szelleme, melyet a népnek közvetít a 
Világi Rend. 

Teológiai és főleg egyházjogi lunulmitnyainkban 
értettük meg azt, hogy nekünk szivvel-lélekkel az 
Egyházzal kell éreznünk. Mindenben egyJit ukarunk 
érezni az egyedül üdvözítő Anyaszentegyházzal, 
melynek szive Rómában dobog. Ez a sziv minden
kor megérzi és lélekkel szolgálja a kor igényeit. 
Az Anyaszentegyház ma is vállalja, hogy korunk 
rohanó szekerének kerekét csak Szenl Ferenc kor
dája kötheti meg. Ezt a korclát: Szent Ferenc szel
lemét közvetíti az egész társadalomnak Szent Ferenc 
Világi Rendje, mert amint a Vezérkönyvben olvas
hatjuk : .. A terdárius rendi kötelességeinek hűséges 
teljesítésével nemcsak önmaga születik újjá az 
evangélium szellemében. hanem apostolkodásával 
és szeráfi lelkületével nagyban hozzájárul u társa
dalom újjászületéséhez is". 

Röviden ezekben látom céljál és jelenlöségét 
annak, hogy a Világi Rendbe való jelentkezésünkkel 
szemináriumunk kispapi nemzedéke inlezményesen, 
csaknem kivétel nélkül belekapaszkodott Szent Fe
renc kordájába és bizalommal rugadtuk meg szeráfi 
Atyánk kezét, hogy vezessen minkel "az élet föld
jére" a Szenl Ferenc szellemében megreformált új 
emberi társadalomba ! 

Györkefia: A déli harangszó hőseiről. 
Bi·k<·•·p >Zól.ion déli hü,; harangod. 
bl•kl·t daloljon tno:-:t izgúga lantod: 
a lúZridá:" hazúg ige! 
Netn \·oltatn ~o:-öe rende~ lúzadcl t•n. 
bnt](, dalnn1 :-~c Dóz.sn G,·Cir.f,!v. :-oc :-:n\·l'n 
Koppúny tnúdjún tnl·g .sC.nkit:e 
oldC1t netn rúzott. c.sak tnm·gott c:-;upún. 
\·a.~.'" :-:ir~. ha rúgódott \·ak-o:-;tnbún ... 
ne J'Ú rno:-=t (':-;eng har;.lng-ige~ 

Tudorn. hog~· igy van júl l·~ igy \'~tn n:ndjl•n 
:\'em \·roJt rebellis scmmifi•le lcndi·m.• 
t :l':..:l( d j <.>lJ b ol~; kor bújdo:--ÚJ. 
1-L:-z nlindcn dl·lben ~\"ÜZel!net zen~ torn\"unk 
"' hot!.~· ~il!!, n~·;.Jl.;úr;.~ b~·kl·:-'en tiporjunk. · 
·-\11l1:.!.'·,n t.· . ...:itít:_:;tt titkos :-'ZÚ. 

1·>-lmt.··d. f;tjod. -~ tudod. -- nen1 l:.t ... :<Hii)H'rt 
···n·nl1(·h·~·. h;tn<·nl n:.q!,\'Jne:-::-:zi rn;'t:-:l·r~. 
.... :.·~··hrl:..!\. ;_ ... :"/;,IJ;.Hlko/.·o·l~ 

Xo~~l·d,Jrft•lH·n·;·.r !.;l·:-:t•tt ..-\rHH·lu:-=:-Zii 
t,,;...:;qr bvornl"11 \"Úd<.lt. hog~· ;du~:-:z;.t 

• ht>lt·cll;..: rnl·!:.-:-:l·gbt·· lenn 
! • 1111ok k1111 ;.'d nl út nltt.!!,~·ar C:-iplu·nú:-c.t 
"d·: .. /.t'11hitlÍ l:'!1.. l'g~· halk bt~:-.zk:._• Dc'Jz~;t. 
.d-.:11 nc•1n l·rt facl·r jelen. 

.. Dunúntúli ~zc'1: rokon:-:ú~. L.1mih;t. 
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..Kuru<·"-ZÚ>zluiú. kopott. fnntlwjú pór. 
ki hadban Boldogasszon~·-nútút dúdol 
L.kttrttl' .. 1nl·I~·L·n a C' ru x izl'n ~ . . l 

K<•t·c,;tcm lelked. s tiil<•m L'C:~'l'l' lnl,ltal. 
in·e~ Tiborc. te t•gyetlen hú bojtúr. 
ki mloltú Isten-kardja· lelni. 
Nód: bi·ki·n.- mint Ic haidan. -- oh·.~n bek<·n 
il•sen1 1núr. Jn i jün 1nindPn · c(T,·,k \"l·g·l·n. 
" \'l·n t itlwdnak ki nw r fl'll'lnt. 
Kt'·nlü nrl'od ,-l·n•Jnbl'n ld:-'l·rt t't.!\Tl': 
Ki l<irorr r<"·rw<l:' Ki hi11 >zent ,;.j·pc:h<•'.' 
El\'cosztl'tt hitedi·rt pl'relni 

ki fo~·.• S h~t mindt•n \"CJ]t r .:t j;.;.t:-:n<tk \"\'~C': 
1/t~ll'l,: d nl·p~l. -~-- •11. t•lú:-:o11 lwin:ht• 
l<t ;úJ ú.ill'lku új fajt'! · 

. Bt•kl·n. Tibun·. hl·kvn J:i t1ir. h;t Pltllll."'l.'! 
n .. ~ f:"d\ :d;.tlt kiti'll ·..:.vúl ujr;t ... ;t•n1 iltl'' 

K1 ~~:\t;d \'llllll lum:~;;t 
lll\"1•11. tururL Illilll t"I"Ut'I~t·r-- ... pvlu·l\'11\"1 
innl~·;"t:-/:"Ú:...: Ih ll..: ul .... or:-unk td11h'lnJ·.· · · 
H:tl'illl,!!,CJci bl·kt'·t. l',t!~'l'l' IH kt·1 kllllt.!.lt. 

on·~- turt·, p:trOt:-:lti il'll..:t·;..: fo:...:n:d..:. 
i-.:1k n·IJIJPnt··~tl'lt•n tudt:d..: ,.l'l vtnl. \"l'l"lti 

O!:• .i,·, d;.1c.·o-.;nl :--fll':"llk :'ttiill·inl 
lkbn•<·l'n. 1!1-11. l'<·hr :!-1. 



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

lntii példa ..• 

t: l!'·ane><ak J9:JO.Jmn tlirtí·nt H c·ws mc'"'-í~
lwn Adáomn. :\ >'Z.C'I!Í·ny, ele· ~z.nrl!alma~ ~ií·p 
.iúrhz.c· va>'uti munká,., val!y Pc•,.trP jár a kl'· 
nyí-r utún. Búr júinclulatúa". dc• a ~nk ro"sz. 
pí·lcla. mit munkalwlyiikiin !útnak, nc·m marad 
hatú,. ní·lkiil. 

Kc·ll«"tt a mi><>'z.iú. DPhút hol nPm kc·ll'!! 
. ,A lakú,-,.{11! J.uz.l!úhh rí•sz.c· kc·z.clc·ttííl fol!va 

chc·><c·rc·tt·,.c·n latol!atta a tt·mplonwt. :\ l!~·ímta
tú" j, >'zÍ·pc·n halaclt. Dc· ''l!' J.iznnyo>< rí·tc-1! 
rwnr rrruzclult. 

A jú l><tC'IIIIC'k kc•IJptt kiizlwlí·pnic·. f:,. l..iiz
lw l h t_C'I t. 

EpJtc'n a halúlrúl \olt "zó. SPnki c•l nc•m 
kc·riillwti. \c·m tucljuk, mikor jiin. 1\linclil! 
kí·,.zc·n ke-ll rú lc·nrri. 

\ lw,-zí·cl utún mÍ·I! fo h ik a :ryúntatú,... A 
tiihJ.i kiiziitt l!'·úrrik ''l!~ ní~rri i><. Alrul!' IIIC'I!• 
l!' ú nt. az oltúrhoz tí-rclc·lt, hol!' a fiilaclott elí·l!· 
tÍ•tt•Jt • c·h Í'l!t'ZZC'. ' , • ' . . ' 
_ l·.:r~·,.zc·r c·,.ak c·lntl!nclrk. c·l!~·-kc·t JaJ>'zo ... 
J·:,. hiirii;.rrr i kc·zcl . . . \a ;.r\ kapkodás. Szc·rc·n
,.,.{·rc· papok \Oltak a kiizc·llu·n. c·:r~·il.. >'zalad a 
>'zc·ntolajjal {·,- fc·laclja a halclnklúk >'zc·nt>'Í'I!Í't. 
El!'·-kí·! pi lianat {•,- 'Í' l!''· \lc·:rhalt az oltár 
c•liítt . .-\lclozni >'t'lll ttulutt ... 

()J y uw:rrc·nclítií hatÚ>'>'al ,-uh a kiiz>'Í'I!I"I'. 
hol!~- a ><zÍ·p IHII!~· tc·mplom j,. kic·,.in«"k hizo· 
nyult. ()J~ tiirrwl-(«'>'c'n járultak a J.íínhánat 
><zc·nt4·:rí·lwz. lru;.r~ a kiirnyí·k papjait j,. "''I!ÍI· 
>'t'l-(iil l..c•llc•tt h h nunk. 

\ >'zc·nt,.Í·I!ÍIIIÚclú,-i l!~ c• rt~ Íl>' kiirmc·m·t c· lőtt i 
,zc·ntJw,.zí·cl alkalmú\al ann,ian ki><znrultak. 
hn:.ry c·;.r~ mú>'ik papnak kí,iil j,. kc·llett u:ryan· 
akkor ><zc·rrtlu•,.zí·cll'l tartania ... 

1 1 1~1'"' f:ÍI'"'II• 

• l n lm :.Í t .1•~ :1.11 ... 

f . .., "•Íriu ~7.i· 
,,· ... ,.~", a.i:in· 

lullu fo•l 

\ n;.::t•ln ICuilu 

ltöÍJIIIi 

IJIIIU"ill .... 

Befejc·zés után, mikor nwntiink az állo
másra t'I!Y iclőst·hJ. hác·si, aki -- mikl-nt mon
dottúk -- I!Únyos mel!_jl'~yz.ésc·ket tl'tt a misz
szióra vnnatkm:ÍIIal!, "írva fakacit í·s monclotta: 
Snh~l' l!omloltam, ho~y én nWI!I!~ ónjak. Dc· 
hála lstc•nnc•k. lc·vették már· rólam j,. a J.űn 
hilinest>kt•t ... 

Tiszteletes úr, mi iM beállhatunk '!! 

Adác·" után Püspökladánuba nwntiink 
mi,.szwra. A szokáso" jó c•lőkf,.ziilet után 
mindjárt kezclettííl fol!\a tc•ll' INt a templom 
halll!atúkkal. Vonzotta a kq.!yelem a hívei n(•. 
pet. Rendkíviili sikc·r ke<'"~'l!letl'tt. 

Nal!ycm suk itt a protc•,.tún,.. Azok j,. jiittek. 
Éhezték az iiriik Íl!azsál!okat . . . I\c·nw>'ak a 
ní·p. cit' mal!a \ezc•tő>'l-1! Í>'. A pre~hití~rium ~'ll-Y 
c·soporthan jiitt mindc·n e~tc·. Okc·t a pldtános 
a szentí·h·lwn ~zí·kckc·n lwlyc·ztt· c·l ... Ennek 
kiiH"tkPzt{·bc·n wszt-lyl'~en ~.súfult le-tt a temp· 
Ium. Suk katulikm ki is ><zoruh. A szú~zékrííl 
kértük a rc•formátusokat. ne jiij_jenek ih· so
kan. hiszen nc·m íímiattuk _jiittiink. 

Err<' a kérhiinkrc• szukatlan clulol! tiirtí·nt. 
A templomban a halll!atú~ál! kiiziil valaki nal!)' 
hanl!on nwmlotta: Dc• miknr mi j,. ~zeretjük 
halll!atni ! . . . \lit tt'lwttiink t•rrl'! Ha~ytuk, 
maradjanak. 

A l!yt'rtyá~ kiirmenc•tf'l ké>'zültiink Dll'~!· 
tartani. llíwink a kiadott uta~ítá~ ~zl'rint áll
tak fc•l snrha. Láttunk t'I!Y nal!y c·~opnrtnt, 
tiihh száz emlwrt. ahol!'. zavartan nc·m tuclták. 
mit kczd_jenc•k. 

El!~·ikiik ndajiitt a rc·ndt'ző mi~~ziú~hnz és 
kérdi : Tisztc•lc·te~ úr. mi i;; twállhatunk ! '! 

-- Hát kik mal!uk '! 

A ~zi·t•lu·n~ i· 
tt:•·•·n t•lrf"n· 

''''"'" lul..n•· 
l">~ÍJ! I'J!~ ... ZÍ\ • 

\1'1-1.:1.·1..1..··1 
imútll..nzzH a 

J•niJ.t:Írnu·!'o· 

h•r ft•lajilnl•i 
t'nluÍ!'i:t.tit. 
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Mi rt•formátusok va~yunk. 
- - Ha van ~yt•rtyá juk. lwállhatnak. 

Van kí·rem. 
És erre na~y holdo~an ~zt>rltH. elő ~p·rtyá

_jnkat. l\lt'I!I!YÚ.itották í•s álltak lw a ,.nrha. 
Énekiinkt't is hamurusan lllt'l!tanulták í•s tt·lt· 
tütWwl Zt'lll!tt·k. (Ezt í·nl'keltiik: \l inclen al
kotmánnlk az Urat áldjátok. Emwk i,.m{•tlődlí 
rl-sze: Szt•nt vai!Y llra1i1, Szt•nt n•I!Y ... l 

A kel!yt>lem nemesak a katolil..u,. hh·íík 
lelkí•l~t•n mííkiitliitt esotlálatos ert•tlmí•nnwl. 
hani'm a refnrmátmok kiiziitt i><. 'lár a m·i,.z
szió alatt mel!inclult a nal!~· arán~ ú katolizálá,.. 

U tá na folytatútiott ÚI!Y, hol!)' kb. 60 t>mher 
tl-rt vissza az E~!yházha. 

(Az már nem tartozik szoro!lan idt>, csak 
me~!_it>l!~·zem. hol!y utána tartottak "ht>lyrei~a· 
zítb ktmft>rt•Jwiákat'', mehek azonhan csíídiit 
mondottak, nwrt mí1r a h;·vezt•tí·shen )lt'nniin· 
ket s"l'idtak. Saját ní•piik helekiahált a ht•,.zéd
he: Ök nem szitltak minkt•t. Máriáról he· 
szl-ljen ! Hhz,·étlt•n"t'l! miatt ahhahai!Yták. 
Hirlapi vita j,. kc·lt"tkt•zt•tt, mel~ ht•n a katuli km 
pll-bános nal!)" fiilénnyt'l verte Yis,;za a táma· 
dá~t.) 

Dr. vitéz P. Szabó Piusz utolsó tnáriabesnyfii látogatása. 
Csaha Jeníí kaptwinus atya. 

má riabf":-11~ {)i pli•IJ{mn~. 

Piusz atya nagyon szerette Mária besnyői, éven
ként többször is eljött és a sok munka után ill min
dig jól esett neki a pihen,<s. 1!l-13 jun. 5-én szom
baton fáradtan érkezett, a hosszú hareléri szolgálat 
nagyon megviselte a szivét, nagyon örült Máriabes
nyő fejlődésének, tetszell neki az újonnan kifestett 
felső és alsó templom.a lurdi és Szenl Ferenc-barlang, 
mint székel~- nek nagy öröm volt látnia a székelyka
put Este arról beszélgettünk, hogy néhány napig ill 
fog pihenni. majd elmegy Borszékre, ahonnan egé
szen meg~yógyulva fog visszajönni. Lefekvés előtt 
még tőlem kért papiros!, ceruzát és ujszövetségi 
szentírásl, hogy másnapi szenlbeszédére készüljön. 

Vasárnap reggel életgyónást végzett. a Szenl 
Ferenc-oltárnál nagy áhítattal mulatta be a szent· 
misét. majd olyan lelkesedéssel, annyi melegséggel 
beszélt a székely kapuról és f'zzel kapcsolatban IIZ 

örök élet kapujáról. hogy lelkiik mt>lyén megrázifi 
a jelenlévők ezreit. Különösen érces a h~:mgja. amikor 
a magyar összelogásról. a keresztény m11gyar embN 
életéről és jövőjéről beszélt. A templomi szerlartás 
befejezése után egészen az ebédre hívó csengelésig 
a kertben beszélgPltek a Piusz alyá,·al Dr. Kovács 
Vince püspök atya, szentkereszthegyi Krntovill Károly 
altábornagy, vitéz \' ajm1 Tibor altábornt~gy, Király
mezey Tibor pápai kamarás, P. Bögiizy Vilmos 
házfónök és e sorok írója. 

Délben a húzfőnök vendé!{ül liiitu a szt;kely Rlya
fiakat, a zarándokl~:~l vezetőit. H mPgjelenl t•lökt•lii
ségekel, 11 helyi lmlóságok,ll rs a rrndház jóbará
tail. Ebéd után Piusz nlyu f"~yült maradt 11 ver-dt;g<'k
kel és nagyszenif'n eltréfálkozoll. 

Délután félháromkor ünnf'pélyrs liliinia ,-olt. 
Majd kezdetél vette a koloslor udvarán uz uvalilsi 
iinnepsé~. Ennek keretében P. Bö~özy Vilmos u szé
kelykHpu t>pilésének törlénel(•l m-,:-~dl•l el hangulH
Ios. élvez<'les. i.::azün székelyízű beullílúsbun. l~ús
pár Jenii,a St~jlókamura ig~:~zgató-főli tktira Imioli nagy
hatású H\ t!lú beszéd Pl. Végül u jf'lrnlevő Kovács 
püspök úrme~o~áldoltH a székelykaputA kupUHVf!táson 
még Piusz ulyn 1S jelen volt l;S liz perc mulva lrugi
kus halálesel híre rúztu m!'!l u hatHlmas zHrúndok· 
serC"gcl. Dr. Szabó György Piusz ferences úldozóp~:~p. 
ny. tábori főesperes, a délelőtti istentisztelet lilngoló
szavú székely szónoka hirtelen befejezte földi élPI(•I. 
Az ünnepély után gyengeségról panaszkodott. Elin· 
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dult emeleli szobájába. Alighogy H lépcsőn fölért, 
szivéhez kapott és a következö pillanRtbfln össze
eseti. 13c\'!!!ék tiL. egyik vendégsí o bába, Csaba Jenó 
plébános ulya az ö erős hangján az ablakból leki
abált a zarándoksereghez: Halló-halló.ha Vfln az urak 
közöli orvos, legyen szíves azonnal feljönni súlyos 
beteghez, majd föladta Piusz atyának az utolsó ke
nel szentsl;gél, a zárda lagjai letérdeltek és József 
atya előimádkozásával elvégezlék a haldoklók imá
ját. Közben megérkezell az orvos, aki a bekövel
kezeli halált 1udla csak megállapítani. 

A ke!,lytemplom lornyában megkandult a lélekha
rang, óriási me~döbbenés, mélysé!leS részvél fogta 
meg a lelkeket. sokan zoko!,llak u templom udvarán. 

Piusz atyát nem szállilollák el sf'm Zelelakára, 
sc:n Görömbölylapolcára, hflnem a milriabesnyői 
kupucinus temetőben pihen és várja a tesi feltáma
dását. 

A mflgyflr lörlénelem a mikházi zárda székely
kapujál tartju a legmü\'l;szibb alkotásnak. 1912-ben 
törte össze a tornádú. amikor Budapestre akarlak 
szallitani a nem2'elimúzf'um szúmára. A mikházi 
székelvkapu fényképén.umely 1911-ben készült. éppen 
dr. Szabó Piusz fiatal novicius-nwsler. ferences alva 
van megörökítve. ,\ püspök Hlya által megáld~ll 
máriabesnyői sz•;kelykupu altlll is olt van Piusz u ly a 
mosolygó fényképe. Kegyeletes szí\'\'el fognak reü
nézni a zarúndokok. A múri1:1besnyői székelykapu 
rúmája marud egy képnek. 

Soha üresen nem marud szt;kelykapu-rümánk, 
még Hkkor sem, hu kifesziten1;k surkúböl szúrnyai!. 
Dr. Sznbó Piusznuk. a mugyar barútnak és hös ~alu
nának u képét fogja kf'retezni. amí~ ma~yar lesz a 
\ ilúgon. 

A szokott ferences programmal tartjuk meg 

az idén is a jaszberényi PorciunkuJa.búcsút. 

Mindcn jászsági világi-rendi tcstn"rünk ott 

legyen! 



Erős asszonyok 
frta: dr. Vöö Mihályné. 

Ketliijük kiizül egyik sem volt valami ki
rál_y~üi, h.ódi~ó megjclenésű hölgy. Az egyik : a 
Nen1ke. mkabb kicsiny, törékenynek látszó 
i~énytelen külsejű asszony volt, de rendkívüi 
f1nom arcvonásokkal, finom lélekkel és csendes 
ked~llyel. ~ másik : a nénike cselédje : az öreg 
Ma~r .. Valaban: nem házvezetőnő, vagy ház
tartasi alkalmazoll. hanem csak régi, hűséges 
öreg cseléd. · 

. Rájuk gondolva. elém tárul .. Pdlócország" 
d1mbes-dombos, erdős-völgyes, regényes vidéke, 
a rét ek zöld és 1- ím es selyemköntösével és a 
dombon a blu fölött őrtálló templomával. S 
mintha nyílnék a plébános kertjének kapuja : 
elénk jií csendes vidámsággal, mosolygós arccal 
a csip~efököt?s Nénike. a plébános édesanyja. 
Betessekel mmket a fehér lornácon ál a hűvös, 
levendula- és almaillatú szobúba ... , azután 
Plőho!orkál az öre~ Mari is, aki immár .. nvuga
lomba vonult" és l'vek, évtizedek szoh{álata 
után most már ől s:w/gálják ki .. , · 

Mert Nénike korán özvegységre jutott kél 
gyermekével, imitdság, munka és gondok kö
zöll nevelvén öket ; majd Isten akaratát kutatva : 
fiát lsten szoh:álatára adta. -- Mari. aki még 
karján ringatta a kicsinyeket, híven megoszlott 
örömel-bánalot NénikéveL Mig a gyermekek 
intézetben voltak. dc sokat dolgoztak együtt. 
vagy ültek varragalva és imádkozva - nagy
kendőben - a nagy,·á.rosi fülellen szobában 
kemény tdi időben ! .. Es az önként vállalt szi
gorú böjtök ... De mindez mélyen el volt rejtve 
a vilá!ol" szeme elöl; Nénike soha egy szóval 
s.!m pcmaszkodott. de nem is dicsekedett soha 
.. áldozata inál", Mari pedig. bár hű osztályosa 
volt mindennek. sohascm lépte ál bizalmas
kodó beleszóléssal a korlátokat. 

Nénike azután plébános-fia hitzal vezetle 
mindenre kilerjedö gonddal t's hozzát•rté~sel. 
i•ber anyai szemmel és szívvel ... szemmel tart
ván háznépe ösvényeit ... l\1t>gst.emlclvén a me
ze"!! ... és kinyújtvún kezd a szűkiilkadönek ..... 
Onnun mür csak ritkán Iülogninti el a fövárosba. 
de ekkor sem ha~yla el régi jó szoküsál: télen
nyáron a reggdi szentmisehallgatúsl. S ha va
lahol megszálloll, rokonttinál. az volt az elsö 
kérdi~se : w\ an-e a kö:::elben lt>mp/om ?" 

Valóban. ií mindig lsten kiizelében dl. S 
ezt ol~ an egyszerűen és terrnL'szelesen tette. 
hogy sziniC" magától t··rtelödünek talitlia a em
ber. mintha ez nem is lehetne müski·p. 

A kt:·pzt"let újra c.1 plt•bünia-litkot vt'lili clt•nk. 
Nénike kezt•ben t'g a dolog. \'cndt>gek vannak 
a hüzban. A kert, a tornüc. n ház. a templom 
lele virüggal. Nénike pl<•búnos-fiünak Pzüstmi
séje !tosz . . . A nagy napon az e~ész háznép 
szenlélldouíshoz jilrul Az ünrlf'pi ebt•den a püs
piik úr is r(··sztvt'tl. N('lllkt• ott iilt melP!te. ri·gi, 
linclm selyt>rmuhúban. \ t'gtelt'nül szen'nyt•n t's 
kiinnyes. boldo!{ iirtimmel. De olt ii/t a;: us:::· 

Jézr1" Krisztu~ llll(lyszült•i ~s Pdt"sanyja. 

lalnál a vendégek kiizöll a;: öreg Mari is, ün
neplőben, fekete fejkendövel . . Ö nem hiányoz
hatolt erről az örömünneprőL Igy becsülték meg 
azt, aki egész életét - önmagáról lemondva, -
mások szolgálatába állilotla. 

Nemsokám elköltözöll az öreg Mari az 
élők sorából. Róla is elmor.dhaljuk. amil a költő 
IT' ond a hű cseléd sirjáról: .. Felejtve rt" gen játék, 
dal. mcse. Hű ~zi ve u::. mi nem les;: sohse." 

Azután Nénike .. menl haza". Elbúcsúzott 
ágyánál krdeW gyermekeitől. Imádkoztak. Meg
áldolia öket. S me nl. .. me rt lsten erősen akarta." 

* * * De hiszen ez nagyon egyszerű, mindenna-
pi (?), igénytelC"n kcp az életböl. - mondhatná 
valaki. Hol vammk ill a problémák. a megrázó 
események. tusák cs ~zenvedések, hol vannak 
a tragédiák ? 

Valóban, ezek nincsenek benne. Egyszerű 
lürlénel asszonyokróL akik lskn akarala szerinl. 
a maguk he.yrn éltek a vulú e/etet. egyszerű 
min dennapi feledataivaL S ez is lehel a;: élet 
du/a. ;:so/tára, himnus;:a l 
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Mi az imádság ? 
P. Zmertych Oktáv, O. F. M. 

"Az imádság a lélek felszállása Ir.t<>nhez" -
mondja Damaszcén Szent János. Gondolatban egy 
pillaT'"l.t alatt eljuthatunk a föld egyik végétől a 
másikig, az északi sarktól a déli sarkig, innen édes 
hazánkból Afrikába, Ázsiába, Amerikába vagy 
Ausztráliába. Lélekb"!n egy pillanat alatt - bár 
testünk távol van otthonunktól - átléphetjük há
zunk küszöbét, leülhetünk szobánkban az asztal 
melletti székre és beszélgethetünk atyánkkal. Ha
sonló történik az imádság alkalmával is. Ilyenkor 
lélekben elhagyjuk a földet, ezt a sárgolyót, a gon
dolat szárnyán l'gy pillanat alatt felrepülünk az 
égbe, átlépjük a mennyország aranykapuját, Isten 
trónusa elé megyünk. ott letérdelünk. imára kul
csoljuk kezünket, hogy az angyalokkal és a szen
ltekkel együtt magasll!'taljuk Isten végtelen nagysá
gát, bölcseségét, jóságát. szeretetét és irgalmát; há
lát adjunk minden testi-lelki kegyelemért; engesz
teljük a mi és a \'ilág összes bűneiért; kérjük se
gítségét magunk és mások számára. 

szélgctés a jó Istennel. Ha ezt az igazságot a gya
korlati életbe átvisszük, akkor könnyen megtanul
hatunk jól imádkozni. Amikor embertársainkkal 
beszélünk. figyelünk arra, amit mondunk. Mennyi
vel inkább kellene összpontosítani figyelmünket, 
amikor a királyok királyával, a jó Istennel bcszl'
lünk imáinkban. A gyermek, ha atyjával beszél. 
nemcsak arra gondol. amit mond, hanem közben 
az öröm, a hála, a vágy, vagy a részvét, a bánat L'r
zelmeit is felkelti magában. Hasonlóképen tégy tc 
is: gondolj a szavak értelmérc és L'rezd át azokat. 
Mint gyermek a legjobb atyának, te is köz\'l'tlenül, 
szívböl, bizalommal. részletesen mondd d Istennek 
örömcidet, sikereidet vagy szenvedi,seidet, nehl>z
ségeidet, és a jó Isten. a "mi Atyánk''. felelni fog 
neked egy jó gondolattal, vigasztaló L'rzéssel, l'rÖ
sítö. segitő kegyelemmel. 

Mi az imádság'? A kegyelem kincses házának a 
kulcsa. Milyen bizalmatkeltően csengenek fülünk
be az Úr Jézus ajkáról elhangzott szavak: .. Bármit 
kértek az Atyától az (•n nevemben. megadja nek
tek." Mózes imádkozott és kiengesztelte Istent a 
nép bűneiért. Holofl'rnesz Betuli.i.t ostromolta. a 
város lakói imádkoztak, ezért a Mindenható csodá
latosan megsegitette öket. Anna ass::ony könuyek 
között kérte Istent, hogy njándéko:::a meg gyer-

Mi az imádság? A lélek anyanyelve. A gyer
mek. - ha megtanitották rá - szinte ösztönsze· 
rüen imára kulcsolja kis kezét reggel, délben és 
este; a nagy szem·edésekben még a legkeményebb 
természetű ember ajkán is kicsúszik a szó: .. Jaj, 
Istenem!", . .Istenem segíts!" Mi az imádság? Be-

Amikor !'zenl .-\nlal mo•olyoll 
az ő SZt"Jtéoyrir~. 

Pél"s. jllniul" 10. _.\mikur o tPmplumok 
haran~jai !"Zrrdán tlc'·ll•rn tizenkt•t úra· 
kur lllt"~l'"Zúlaltak. a péc·~i Szt"nt Ff'rt>ne 
lif"ncli kulnstur hatalma'" ft•kelt• kapui újro 
kitárultak azok •·líitt. al..ik föltitt az é\-.,k 
Pl!";o;úllotta~ Í'!" öre!! napjaikra t'J!:YP•Ilil é'" 
!'lZt'J!i-ny.-k mara•lt:tk. .-\z t•IPt f"lf'!"f"tljf"i 
h~ktattak . a ft•rf'DI'f"!ö uchar f~lé·, _uhnl 
hu,..z lmj!rat'!'" ah1tt rnpnj!utt i.1 roZ!ot" 1'!'1 oz 
ólnm!"ziirkf' él! ft·lí· t'J!~f"llf"~t·n ,..z[allt ft·l 
a fii,..t. f:,.. :1mÍ;! a hu~rá(•,..ukhúl fínum 
pörkijlt illala árad. a \[trns !'oZf'J!Í'JJ)"ei: 
ft-rfiak. ru)k. l!~ t•rmf'kt>k tiirt·lmt•,..f"n la rt· 
ják harna ko•:moikat. kí·k liolu,.ail..at. 

EJ,.:d j .. J!Y no:Jkiil. 
:\zi a I•ÍII;:umtut \·árják, amikor ~;wnl 

u11:1l jú\'oltábúl t'J!~"'I.t"r jt·~y ní·lkiil {• .. 
in:,!~t·n f'ltl•delh..-lnt•k lllf'J! iti. :1z ll"h'n 
-znluul t'J!I' alall, aznkhúl a barna a,r\"aor. 
l[my•'·roklu'•l. amf'lyrk :11 whar ki;z,;pí~u 
f'Jiu·l~f'ZPII. ho,..,..I.Ú ft•hí·r :1~z1alun \':mnak. 

.\lankújukra ;.,.. bnlj:1ikra táma-zkwh.·a 
\·árják Eürdii:,!h \lftml. ft"rt'ru'rt'ndi h[•z· 
Uiniikiil. aki mn-ol~ Uf!\'a érlezik mt'l! 01:1. 

wh:arra. Ar•·a t•l[uulja. iiriil a lt·llt•, lw:,!~ 
iiriimf'l ;.,.. jú naput 111.Pn·1.lwt :.1 •l.t'J!('· 

n~eknt•k. 
.-\ !'oZI'J!I:II~t·L_ atyja. 

A -l.f"j!t'·n~t·k ÍIJ!~ fn:,!ják ki;riil. mint 
ahol!~ a :.ry•·rmt•kt•k !ol.olták kiiriilfoJ,mi 
azt, a~ i -zert•ti Gket: Ul. étlt· ... :.•t~jukac. 
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E~~ pen·re ~íri t'!"f"Dtl támatl. Eürtlü::h 
Alfonz bP~zédrt intl·z a !"Zt'J!l-11\f"khf'z. 
At•zt'll~miilt ar•·•·al hallgatják a ká~·;,J,..rna 
rf'\erf'rulit!'i barálut. oki rámutatoll :trru. 
bo::y a ,·árn~ !"Zt>j!ényei a 111:1i tnf"l!\'t•mll·· 
,::r l é"' t ~zrnt Antalnak. a ~z··~í·n~ t•k ';..,w. 
!'Zt•utjl•nf"k kti~zünhf'tik, :tki t•bhen az (·\·· 
bf"n st>m feiPllkf'zt"tl nu·::: rúluk. 

llanllozlalja. huf!~ a mai súl~ n !'i itlt'Jk
brD. amikor minornl oh an nehéz lu·· 
IZt'rt"l.Di. mil~t-n nap:y ;'f"lt"ntt'i~Í"f!t' ,·un 
annak a ferent'f'f' tradic·iúnok. hu~~ Szt•nt 
..\olai nnpján. \ag~· annak ktizf'lt•tlté\ t• l a 
\·árus !'iZf"Jt(·n~eit meg\entléJ.!,:rli. Kti11o1iine· 
t t' t moncl a \'áru... hotín•á:,::ának, il It· h t• 

dr. Kiille\ Jáno,.. Ih. ftijf"J!~·zt111f'k a \áru· 
!'ii ktizrllát{l!'>i hh·atal \'f'l.t•hijí·nt·k í·to dr. 
\' árna~o[y Eleml•r \árut~ i nt·pjúll·ti tanát·toO· 
nuknak. akik lf"ht•tt'hé Irtték a !'oZf"j!Í'II~f'k 
ré-'!'lzí~r,. húrnm d6roiJ horjú \·l·tt·lí·t {·!"- It·· 
\ á,:á~át. l l!~ UIIC!oiRl klJ!'lziirwtt•l mnrul ~ ... 
lin,::er l>l"l.!ol·• !"Ör~~·ári iJ,!UZJ!atúnak. aki 
f'~~· hrktúliter !"i)rt hOI'!O>i.Íiull a ,.zt•gí·n~ 
tt·rfiak rf'nclf"lkrl.í·'"t•rf' rzrn .1 oa1um. 

K.t·k t·~ ("!'oUkau:iirkt• r::~•·nruhi,.. rt•n•l· 
•'iriik IPft"lik ,..urba a !'ol.f"J:Í·n~t-k.l't. akik 
a lte,..zí·tl t·lban:::zú,..a utáu már liin•lm•·t· 
(t•uiil \i.Írják :.IZ t•hí·d kin!O>ZIÚ!ó-ál, 

(;nrnhúk loh•n ko•rtjo:ho·n. 
Amí::: a ,..zt•l!én\ t·ml•f'•···k t·~ :I,..!"Zun\·uk 

!ourl.an állnak. ,.,..iirulf',..t•n "'zitálni kt·:~."•l a 
larr::\u,.. rl\ári ,.,..,;, .-\ ft•lt•le •·~ern\tÍk ;:dalt 
nw,..l t[l\'t;lról ol~o.muk t•zt·l a !'o/.~gt•ny•·k, 
minl a ~umhik. mt·l~···k (,..lt•n kt·rtjéhrn 
n•ÍI!I k. ,::undul.olllanul. 

l.a!" ... :.rn·fa,..,..au mt·~in•lultak a hn~r[u·,..••k 
ft·lt·. A1. i;rf'J,Wk 11 lt•J[Cirt'j!t'hlu•kt•l t•liiu\·· 
bf'n rt''!'>l.l'!'oÍiik. \ lt•\ l·~t.í· i·ht• .. ,.k. a1. t'· lJ; .. 
,..,.k, a1. t•llf~~e~l'i•ht•kt•l f'lll!t'dik t·líin•. f J h arr 
t'J!.~ fnrmi1k ntiruln~[tjun. mintlm az (,..·lt'rr 
kizár•'•IUJ! ,..z•·:::í·n\ nt•k lt•rt·mlt•lh• \ ulrra 
,j ket. Pt>clil! \'311 . kii1.iJtliiL. U:ll.!~ ou ,..uk. 

aki vulamiknr jnhb '''" ,..;,.·hh n:apokut 
látott ... 

Jo'o•lha•znúll ,:Jo•hni•zl'r. 
A1. t•hí·dt•l ~~•·nl Ft·r~~lll' \ iii1:zi n••uljt'·· 

rwk lu:zjai u~ztják ki. ( )k í"' ki·~zítt•ut-1~ 
t'l n fínnm l·tt•lt. c'tk ludj:.'lk 11 lf'J,!juhlt:lll, 
hu::~ mil~ru ,..nk Ht•lmi,..zrrl k.t•llt•ll ft•l· 
ha,..ználniuk. amil! •• mai t•bédi:: u ,..zt•· 
::t·n~· ... k Pljntnttak. 

Kl·l rnáz'":l hli!OOI, tizt•nhárnm m:"az~u 
krumplil. hor h :.111 ki l ú h<~,:~ rmíl. 7 K ki l ú 
•íot, :1 J.. i ló p:oprikát {•, ~lll kilú k•·m·p. 
ret hi.I!O>ZIIáho•k ft•l i.l mai t•hí•tllwz. ar;ll'· 
l~·,.t mn!"l kirní•rrwl. 

~ifrifz() !'<~Zf'J.'I:II, t•k. 
\ fl·rfiak kiil.iil. uki mái' mrJ!knpla :a 

IIHI:,!:I :ulaj!jltl. az u z litivar m[a,..ik \ í·:,!Í·r,• 
IIU'J!~· ahol t'l!~ ft•rt•n•·n·luli baro'tt "-···1 
lrurtlú !'liirl H' ri ''"':111r11. 'lintlf'l!~ ik IlU' l!· 
i~zik t'l!)' 1mhár ,..ürt l·!" hn,..~zu ltajÍJ,../.t.Í. 
rúl \ ítlárnan töriilj!t'li It• a ft· hí· r halmi· 

.límiu,.; :!U-án iilmt•Ju•lh• a \la:,!~:tr Ba· 
rút f'l!~il IIIII.:,!Ú llltlllkatúr .. a, P. u,;tln· 
.-\pnllinúri,..l f ».F.\1. [tltlu:~.•',pap<•l!illla·l 
:!.) Í·H·~ jubiliumoil. a ... z:uuu ... uj\[ll'i ft·n·u· 
l't'!" h·mplumhan. lrú ... ait Ertlí·l~ur,..tot;.=. ha· 
zoll•'•rt~ .. ,. úta millllt•u "'úuulmn í· h t'l.tí·"
uh a ... úink. ,.. kor!oil.t•ríí lanítú,..oilu'•l ... /iuuu .. 
i~~tlít;,í,..t lllf'rit•·ttiiuk. EJ.ii ... tmi-í·jí·lw mi 
j ... )Jt'lt• kalw ... nl•'uluuk .... a htdú ... lt·llig~t·r· 
uwkt•l lt•lkiilt·tÍ·\t·l "-•'·rjiil a \lilult·uhal•·, 
[,(,(;,'a,..út :!.; ,·.\1'" apu ... tol[mal i•lt•l•'·n·. 11111h 

Í•.., ji i\ t•11d1'j lllllllkÚ-•oiÍ;.! .. If:l, hil,../t.IIIU"-i Í•.., 

irúi lt'\•'•kt•u,,..,·.gí·n·. \ra--t.a ,.( (,·fl,'·t "-•·· 
;.!~ t•lt•mm•·l. . lmg~ 111•'1111•'·1 :.!a:tda;.!:d•l•:ul 
uutlla .... a a n·i1hiznttak ; .... a ,..:t.a\ :li u •·-iin· 
:.:•'i h h •·l ... z j, •'·lu· :11 iiriik í·l•·l Í:.!í·it ~ 

~,.,:k,..,.ft•ht~n·:ír. Piiulii .. ,l l~t'·tf,"íj,··u•·l 
•lt'·luti111jim kiiliiuii- katuuai ,• ... apai \unu h 
\t··!!Í!! a r.·iult'."lll a ~/1'111 ) ... 1\oiÚI-It•n•m .... 

1.· .. \l:.mkú"'· f•·k••t•• .. ,,.mii\t'l!''"'t'L.. tiihlll'll 



mekkel; kívánsága teljesült. Illés könyörgésére 
megnyiltak az ég csatornái, a föld bő termést ho
zott. A szentek élettörténetéből tudjuk, hogy köz
benjárásukra betegek gyógyultak meg és halottak 
támadtak. A jó Isten minden természetfeletti ke
gyelmet, amely a bűn elkerüléséhez, a paran
csok mcgtartásához, az örök boldogság elnyerésé
hez szükséges, megad nekünk, ha kérjük; anyagi 
javakkal: gazdagsággal, egészséggel stb. csak akkor 
ajándékoz meg bennünket, ha azok a lelkünk üd
vére válnak. Aki otthon szebájában az asztal mel
lctti széken ülve vagy a templom padjában térdel
ve kéri a Szentlélek lsten kegyelmét, hogy bűneit 
megismerhesse és őszintén megbánhassa, az egy jó 
szentgyónásban biztosan elnyeri bűnei bocsánatát, 
Isten gyermeke és a mcnnyország örököse lesz. Ha 
Ic akarjuk győzni az élet kemény harcmezején a 
bűnt, akkor vegyük kezünkbe az imádság fegyverét 
és megnyerjük a csatát. Aki a bűnrecsábítás alkal
mával állhatatosan, keményen ismétli: Istenem, 
nem akarok vétkezni, Istenem, segíts, hogy ne vét
kezzem! azt nem sebzi halálra a bűn mérgezett 
nyila. Ha mások lelkét szeretnéd megmenteni, buz
gón, kitartóan kérd számára a megtérés kegyelmét. 
Ha azt akarod, hogy a mostani nagy 1'ilágégésben. 
t"éres háborúban Isttn !Hindeuliató keze védje, ol
talmaz:a a harctéren küzdö atyádat, hitvestársa
dat, testvéredet vagy gyermekedet, - imádkozzál. 
Ha úgy érzed, hogy vérzik a Jelked és megszakad 
a szíved, s már-már ősszeroskadsz a kereszt súlya 
alatt, térdelj le, kulcsold imára a kezed és az Úr 

megvigasztal, megerősít téged. Ha jó időt szeretnél: 
esőt vagy meleg napsütést, hogy bő termést adjon 
a föld, sok gyümölcsöt érleljenek a fák, kérd élő 

~tn!'Oztt'wipc1klwn ; ... i:.:••n !"uk.an ~t·tahot st•· 
;.!il!ooÍ':,!Í'\t'l. :-ink ki!ooí·riíjiik akadt. :\ katu
nai iitliilií .lO {IIH,Itja \uh. akik a •li•hJ· 
ló.ÍII fi'JH)t•Zt'IHiii lllli!-Uft•"' t•Jti:uhhora lllf'll· 

lt•k .. \ :-;Zt'lll l .. hOÍII lt•ft'lll)uon a !oiZinpad 
t•liilt cll w h t'lt'tl .. z.'·~-orukhan fo::lahak 
lwht•l l·!- ,':rl..t·zl·!'oiikknr a l..iit.iill!'it.';! fc•lúll
' a .. tap~uh a "-ii~ziintiitlc• a lu'i!-i l w ri\ í· dc•· 
"-•·t. t\ ní·~:iitl·r IIH';!h'lt 1·!-i 1111'1.!"-••ztlt'••liitt 
az t•lt'íoulá~ .. amit a h·rc·iúrin!'ink í·ru•kkar::t 
ll\ itutt lll t'" ~Zt'lll Ft•rt·ru- himml!'i7.á\·al. 
n;ajtl :-'1.líkt:-( )ttul-.oir "':l.tl\alta ~l.t'llt Ft•rt•rw 
l·m•"-•'·t. Ezutún l'wc:tuv P. (;á)mr at\a, 
:-'zt•nt Ft•rt•ru· 'il:'!;.:: i rt'l;tljí·rwk i:.mz;:at~'•ja 
lhwtt az t•uu•hl·n~ rt• Í'!'i t•)morulntta iin· 
tlt'pi lw!-iÚ•tl•'·t .. \rrúl ht•!'iú·lt. hu;:~ mibf'll 
úll ~l.t'llt Ft·n·w· \·ilú;!i n·ndjt·:' l.t•lkt·~ 
... ,:1\a"-l•;m l·rtt••ttt• nu·;_!. lwg-~ t•z ;.rz intí·z· 
1111.'11' ~l.•wiilli ... r••n•l•·t ig~t·kt·l.ik tt·rt•m· 
It• ui.' aJI[r ... j alapuu. \ tt·~h i·ri~i·g e~l.m•'•. 
ji·lu-u ~/.l' r\ ''"'.t.L.t•di"- t• .. a tt·~t\ i•ri .. ,·.1! i!flll· 
dubta hatja út. 1-:mwL. 1-.t•rt•lt'·u lff'liil ruiu
•lt·ul-.i t'l!' furma: h'"'''···r. jú tt·~t\l·r. l;!~ 
a "''·•·mí·h· \ ;.'du~at:'l .. L.ikii ... l.iihiilc·· .... ·., t• l lll t';!· 
tt•r.-mlt·n·i a lt·ll-.i harmúnioít. mo~ul~ t fa
ka .. /t a/". an·ukun ,· .... a .. z j\ 1'1-.lwu. lt•liirli 
a ... 1.1'11\t•tliik L.iirul\t'il t·~ •·n~híti a ~z••:.::i·· 
11\t·L. u.·.n.ii)i)J:i·!'it'il ... zú,al L.atnliku~ i·l•·· 
h~t lt•rt•mt. .-\ II:IJ!\ tf'l!'iÚ'~"'''I fol!i.ldntt 
j .. mt•rtt·t•·· ... ut il n l túr;·, ( ~lrilltiny 1~1\ oin /.t'. 
rw .. zt'ri"IÍ j;.ll ... zotla t•l húrom "''''l':lt'lllt··n,.·., 
1-:t .... ·ír••utlli .l.t'llt' .. :IPrl.iírwL. •· .... piaui .. rúuaL. hi· 
11\'ult 1':.!\ar:ínt. l túna 11:1;!' ~il-.t•rr•·l mulat· 
I;~L, lu· a ~j ... ~/"t'lll Tt·n·., ... ·,, ... ·.ja •·ím li. hú· 
rum ft· h uu;·, .. o!'i lt•l!t'ndúl a n·ml miíl-.t·d· 
\ l•)iíi 11:1~ \ il! \4'1-.t•.t.f'( tt·l. \/". ··~tt--1~ It'• ll\. 
pontja \olt /l,"imt"·i ).ajo ... Jlak. :1 kiihc'ÍIII'k 
.. ,,.r.·pl•'· ... ,·. \ pu .. /"tai tau í~···· i.l ~-iir.it ... n~:~rt.: 
til\ l rudalmi Túr-a ... ."l:.:: t:I!!Jil· u w h t'l'lt•lruu 
\t·r~•·irlt'"- a lt·J,!jil\i-.r hol"la. tiil".t' .. lt'•lt·k· 
~t·l athim , .... ,.IIJ!t·;.(,.,ll!.!l·, \l'l' .. t'Ít. ~iiliiuii· 

nii_ ... •·n J,.J,iliuc· .. ,•)t'í. lwt;i .... a( \Ohal :ll"··~~ 
m;ul~ú!.!··. "1\.t•n· ... "tul", •• 1\.•·n·~lt a lw!.!~t'll 

Sz!'nt Antal •zt>!lí-nyt>i a p(.<'si barátok ,·eodégszeretet(.bpn 

hittel, határtalan bizalommal, mély áhitattal, Isten 
akarata szerint és meglesz. Ö ígérte: "Kérjetek és 
adatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek 
és megnyittatik nektek." 

c·ínnit•k. :\ küziin~í·,: \"alótoá,:,:al itta u 
!'iZi·t• kiihf'ml·nyf'kf"t ;.~ az e,:yf'~ n·r~f'k 
ntim !'iZiinni nrm akaró tapMMDI jutal
mazta a kiilti)t. F:ruokt•k t·~ !>'Za\·alat után 
a míísur ,-(·;:f"t í·rt. Ekkor \'t"Zt'tti•k a tf'· 
ríh•tt U!'i:t.t~llokhuz :1 katonákat i.·'f'l. !'iZf"rf'· 
tt•ttt•l lll t'!!' rnlit'•,:t•ltí~k. üket. 

Sz~krsfehérvár. A ~zí•kp~ft"ht-n á ri 1-'f'
rf"nt•t•!'i \'ilá;!i Hf"nd hótlítú !'i7.rllt•mi•rp 
jt•llt•rnzc'i u píinki;!'icl hi•tfójt•n tartott bf"· 
iiltiizí·"'i iinnf'(•'f'l.Í'I!• mf"lyf"n 80 terc•iáriu~. 
küztiik ll fel•z~ntrlt PUli \~u .. r~• ~ .. ·nt 
Ft•rt•ru· Ahánk hűnltánít ruhiaját. A ~Zf"· 
rári :\ty;.• {ahija ~ v••zÍ'rf"ljf" t"ZI a kh·ál{J 
n·ntlikiiz!'iÍ':,!t't! 

Rákns(t&lota. A Jl·zu~ Sz h e plí•bánia· 
tt•mplomb~m iitt·n ültiiztf"k hf" Vilá;:i Hf"n· 
•liinkltt• juuiu~ 27-i·rr . ..\ lélt"kemelc) !'iZf"r• 
t;util!'il •• ft. r•li•ltánn!'i Ílr. :1 rt•n•Ji kiiz!'il'!! 
i;!::tzalúj;.l \Í':,!t"Zh' a híH•k na::~ t-rclt•klii
dt'•!'it' nu•llt•tt. 

Ka!4sa.. :\ ka!'i~••i ht·h·áru~i ff"rt'IH't'"' 
at\i.iL. nj rl·rulhilzul-. j:l\·ára a Ft•rt'lll'f'!'i If. 
ju~~Í;! kiizrt'llllikiiclt'• .. i~\t"l juniu~ ~-án •. (·~ 
:;.<·n \ap•· llun:o 'll III VI H..\(,..\ ,."nu 
\lar~it·lt·~~·mlúját rc·ruleztí·k ti \' t•ritii~Z 
lli.l!!\ tt•rml·ht•u. A ni·~~ ff" h oná'f'l.u!'i !'iZÍntla
ral, ·rt·ndt•I.Í'"'i·t Antal Pál ,·{•lia ha. prulú;:nt 
pt·di;.! 1-'i .. wlwr 1\.:uul~ m. '· 1~1-un.•lotta. ;-\ 
L.a!'i~ai lrhc•L. 'f'l.Zi.lmtalan tnnujt'lt•t adtak 
múr a ft•rt'llt't'!"t'L. ir.mt t·rzt•tt 'f'l.lt'rt·h·tiik
ru·l-. i·~ Ilii!!\ raiH"t'!-iiilc'•!'iükrlf'k. ~lo!'it uj húl 
ali-oaimul. ~nit a ~l"•';!t'·n~··~ kt•rt•tt•"- kiizt 
1'·lii ft·n·nt'l'"'" tt·~h·í:n·l... !!CJIHijain ~t·:,!Ítt•niiik! 

ltet·!'ol.., .llmiu ... l :L'm IH uj 'ilo.'1~ir••ntli 
ta~ol ültii.t.tt•tt Ilf' fr. z..,oft•:ny (;~ub p li·· 
r.,·;,rn .. i1r a ... l.t'lll ruh.abu. l.i·lt•L.hf'markulú 
) 11 • ... ú•dt• \UI•'•~Ú:,!o ... tolturzójtl \uh i.l llar· 
111 :11 Jjl-, ){pmllwk. lii(,Ju•n t•Jhat;.'lrc,ztil"-. 
lut!.!\ ~1.int•'•u •·~:ltlal...uznuk ~zt•nt Ft•rt'IH' 
1.ú~1.bjúhu1.. -\ jú rt•t'!'lki tt•rc•iárill!'iol kii· 

Wnhen Íl" fo::fkonyak a Ít"rt'nc't-!>1 ~zellem 
l•rinté!ieire. {•"' tirömmrl \"f'!'izik ki részü· 
kf't a Íf'rf"J1t'f'!'i !'iUjtú kiad\'ányainak. ter· 
jf"szté~i·htil. ;.~ mozj.!almaink felkarulál>lá· 
húl. Szf'ráfi ..\t~·áuk álflja lllt'!! ókt"t! 

Heh·éeia. l{entli kiiz"'t-:.dinknf'k :J5 ta,:· 
ja \·an. Sznl:.táltattunk az elmult é\·Lpn 
élö taJ;!.jainkért 12. a mep:huhakí-rt t•etJij.! 
~ rolzentmisét. Tartuttunk az é,· foh·amán 
8 r••ntle~ és f'l!~· nyíl\'ános J[yűlé~t· az A. 
( :. f"ltladások ke-retí·ben. :\ farsan~i (•s 
na;:yh .. ti !iZf"l1l!'Oégimátlásuk alkalmá\'al 
imaórákat ,·állaltunk. Katonáinknak téli 
ruhával \alú ellíttá•ára j!yiijtiittiink 90 
pt"nJ!Űt. A tt"mplum tn.ka.rítá~át l-s ,:on
dozáoát a nlivérek •1·gezték. Egy 111'hér 
kf"z~lt. ,:muluzta e;:l•sz t-,·hen a föol
tárt. 191-. uktúht•r 20-án P. Hi•z :\larián 
\ izitátur atya mt·~látn;:atta rt'ndi. ktJZ!iÍ"· 
~íiukrt. ~li'f'l.P.ÚÚ~ mnnkánk : lstt•n llalu
•ait járattuk 711 példányban. Tal'<líjko•nt 
b~fiZ<•ttiink 107 l>~lli!<Í é• 611 fillért. lll 
(•OJ!án~· ,:~·ermek lllt"~kert"!'iZtt"Jteté!'iére atf· 
tunk l 00 pt"Dp:t .• t. A !"Zt•:.tt'·n~ ek ~t'#!él~·e
zé:-oére e~t·lt•nkí•nt 80 p_.n:,::öt acltunk. na
"::\'ultb rt·~zt tf'rmé~zf'tben. 19-1-:i. ff'hru[ar 
ft-19-i;: kilt•rwt'tlet ,·é,:f"r.tíink a lurtli 
Szűzan,·ához a hékí•í·rt lltindf'n e!'itt" IIIÚ!'i· 
má"' ttn~yában. ltl•f!.ztn•ttt'k az ájtutu!'i!'OáJ:•m 
Üi":O.lf'~t·n : :! ll.#Ü·t"ll. A Filjdulma.!1- ~ztiz 
!!~ ün:,!yii!"i új ke,:yoltáráru kiildüttiink :W 
IH"n!-[Üt. :\ ferelH'f'l'l kiadású ki~ L.i.iny\·f'k· 
hűl ~la<ltunk 2HII <lorahut .. \ !iz~nt Antlll 
naptárhúl :!7."; claruhot . .-\ \li.l:,!~ar H;.nát 
::!U pí-ltlányhnn jár n rt•ndi küz~i·,:nt'l... 
A llivatá•uk \lűw ken•to·b••n ki-papjaink 
llf'\"t•ltt~tÍ·!'it" kiiltP.Í':,!t'iht•z ta~iainL ft•jt•n· 
kt•nt é!'i {•\f'nkí·nt 1 pt'll!!t'i í·"' :!O filll•rrt·l 
járulm•k huzzá. E:,!~· tu'h(•r t'!'iÍnúhatutt l 
JLUrnitnra álcluztutúrát·~ lt•rítt"it l 00 P 
t•rtl•kht'n. Kí•t nő\ í· r ··~inúltmtutt :! tlrh. 
mini!'llr•m,..inp;t•t 10 l pt'ngt'i Í'rtí·klu•n. 

lll 



G A L A M 
IFJÚSÁGI ROVAT 
Rovatvezet6: Dr. Mo1108tory Elekné 
Eger, Vécsey-utca 25 szám. 

tlZENET. 
Sirunk, jajgatunk a sok gond és 

csapás miatt, de kevesen gondolnak 
a sértett Isten megengesztelcsere. 
Zúgolódunk, egymas hib[lit boncol
gatjuk, s mi megmaradunk bűneink
ben. 

Kérdezzük: miért kell szem·edniök 
az ártatlanoknak"! 

Mert nem tesszük azt, amit Isten 
kíván tőlünk. Pedig megmondotta a 
Szent Szüz Fatimaban: <>nyes:telést 
kíván Szent Szh·e a sok bántalom
ért. S mi megengeszteltük-e múr? 
Mert csak akkor nútlik el fej ünk 
felől ez az öldöklő háború. 

Tudjunk lemondani. tiírni kitartás
sa.!, hösi magyar lélekkel, imádkozni 
hívő bizalommal. Ez a Szent Szüz 
fatimai üzenete ... 

Lauly László paJ>n., Mohacs. 
Szent fényt hagyni volna jó. 

Ida, nagyszemű kis diáklany, isko
lai ünnepélyről jött. A VIIL-osokat 
búcsúztatták. Lassan lépkedett. Lel
ke csordultig megtelt az imént hal
lott ének hangulatá\·al. Egy kissé 
még egyedül akart maradni: félt, 
hogy a beszéd eloszlatná érzelmeit. 
Most is a fülébe csengtek a hangok: 

,.Az élet öt·ök búcsúzás. 
0. bárcsak tudnánk távozáskor 
Fényt hagyni, mint a Messiás". 
Gondolkozott. Krisztus \'alóban 

egész életé\·el, szem·edésével és fő
ként föltámadásával örökké égő \'Í
lágosságot hagyott. Ö maga az örök
ké élő Világossag. Ezt a világító 
szeretet-tüzet veszi át a lélek áldo
zásnál, részben. hogy magáévá tegye, 
részben, hogy továbbadja. Töpreng
ve kérdezte magától: Hogyan'! A 
vers következő sora felelt is: 

.,Belészeretni a szivekbe", 
Akár életprogrammá tehetné: Fényt 

adni szeretettel, hogy a hétköznapok 
szürkeségét megaranyozza a lelkek
ből kiáradó. lstentől vett, és embe
ren keresztül szélsugárzott meleg. 

A sarkon gyermekek jútszottak. 
Egy hozzájuk hasonlóan maszatos 
kislány, uzsonnával a kezeben jött 
közéjük. Egyszerre négy kis kéz 
nyúlt feléje. A kislán~· eg~·et sem 
utasitott el. Végül már neki alig 
maradt, de mosolyán hitszott, hogy 
érzi az adás örömét. 

A jelenet szép \'Olt. 
Idának melegség támadt a szive 

körül. Előbbi kérdésére. - hogyan 
adhatna ö fényt -- derűt embertár
sainak. - most példában is megkap
ta a vála,;zt: a szeretct ezer apró. 
lepten-nyomon felkinúlkozó szolgá
latúval. 

Szinte lép<"c is rugan~·osabbá vúlt. 
amint l'Sillog•) szemmct dúdolta most 
,zerzett. legújabb .,szép titkát": 

. .Szent fényt hagyni volna jó!·' 
úgy <·rezte. sikerül neki. 

Velcsov Ilona, Szeged. 

B D ú c 
Papszentelésen. 

A pécsi székesegyház komoly ün
nepélye. Az oltúr előtt hét fiatal ma
gasbatörő ifjú térdel. f:letük leg
szebb napja ez, ma egészen odaadjak 
magukat az Istennek: papok leszn~k. 

Csak n<'zem csodálkozva, áhit<ttt:li 
öket. s mögöttük a sok kispapot: ez 
mind, mind Jézusé. Megremegek, 
szemembe fényesen szalad be a 
könny. Veni Domine... veni. sut
togom. Abban a pillanatban, úgy lá
tom, mintha maga az édes Jézus áll
na előttük, kezét áldón terjesztve 
ö\·eire. ts jönnek, sietnek oda sokan: 
száz, ezer, millió ujjongva, ragyogó 
szemmel, mámorosan a boldogságtól 
nyujtják fel Neki, Öérte égő szivü
ket. ö csak áll, és néz, szemében 
azzal a végtelen szeretettel, ahogyan 
a földön nem lehet szeretni, és nagy 
fenyességben magához öleli vala
mennyit. 

Mecsek Margit. 

Illumina me •.. 
Uram, ne hagyd, hogy elvesszek, 
hogy csábos remc'nyek tévhitebe essek. 
hogy az önző tn legyőzze a Lelket; 
ne higyjem azt, hogy semmi a vilúg, 
hogy az ember csak hitvány szalma
melyet felkap c's elsodor az ár. [szúl. 

Hanem add. Uram, hogy lússak. 
hogy hű örzője legyek a tisztasúgnak 
szerelet-tüze az egész \'ilúgnak. 
Tűz.- egy jelentéktelen pid. kis me<·< 
senki ne lássa a halvány,g~·enge f<•nyt, 
csak Te tudd, Uram, mikor kereszted 

[alatt elé;:. 
Ben.,ze M_ária, Budapest. 

ÉLET ÉS KENl.'tR 

Ember! 
Ki rengő búzatúblák 
szikkadt ugarat 
iárod 
egy életen át, 
tudod, mi a kenyér ... ? 
- akár fekete. akár fehér 
Gondolod'! 
Oh dehogy tudod! 
Csak húzod a j[u·mot. 
mit rúdrakott 
a sors. Sírsz, !-iopilnkodol. 
nc•ha ki·rsz, né•ha kilromlwdol. 
de húlat adni 
gyakran clfcled,;z, 
pedig, ki tudja. 
mennyi lesz 
jü\'Öre a kenyl·r'! 
A rüzsús kenyl·r 
... az új kenyl-r: 
az erő, ígéret. l·:-; .. l•let", 
mit btcn úd kné·kL•<l 
Ki tudja! 
Ki tnondja 1neg ·.· ~ 
H;o kezedbe \'L''l<'<i. 
... e1neled l·.~n· :'Zl'llll'd. 

s ne feledd 
Jl1l•gkii:.;zünni 
a napi kenyeret! 

Rajna .János E;zen~· 

Az At~·a teremtettl" mindczt 

Oly (•sábítóan ('scdaszt'pre. 

Gondolsz-e ni•ha-ni•ha Péter 

A Ter('mtöre i•s az i·grc? 

Katonák daloltak ... 

Az ég c,;odálatosan kek volt ... A 
fen~·öfák tiszta-zöldje lágyan himbú
!ózott a "c•lben. Valahonnan ének 
hallatszott... Vig, kemény, bú tur 
katonaének. . . Mag~·ar fiúk ene
keltek. Ké·sziiliídtek meg\·édeni a ha
zát. Szállt az erce,; hang. a fenyökön 
tUl, át. fel a tna.~a:.;súgokba. S az é~ 
mosolygott... Az úr letekintett a 
földre, c•s lútta ezt a kis maroknyi 
népet. lútta a patakzó vérúramot. es 
talún cg~· könny legiirclült a szeme
ből. megsimogatta a fúradt, kiizdü 
magyarokat. 

f:n úgy ércztem a mcleg napsü
t<•sbcn, hogy bizhat unk, biznunk kell, 
mert \·clünk \·an Krisztus. velünk. 
úr\'a. SZl•gt!ny n1agyarokkal!!! ... 

T. Lih·ay Piri, Nag~·kanizsa. 

\'allomás. 

Fl·lig úr\'a fiú \'agyok. ~sak an~·:'nn 
l·l. 1\lusónli az anvún1. Nvaranta :'L'

gill•k nl•ki. Ki,iill'<;k a piÚl'!'a. ,:., lu
zavbzem a vitsúrlök kosarait. Ilycn
kor mindig k.1pok egy p;'11· fillér!. 
Eg~-<':<ek, mikor fL·Iajúnlkuzom. dur
,·;'m elkergl•lnek. 

A multko•·. a Szent. Imre-t<·ri pia
t"on út :-dette1n haza. s egy kilszvl·
nyL•s Jt'tbú üreg h~·tc:o.it lúttan1 ro
h<~nni ;tt. ;"lllonlús f'-•ll·. 1\'h•gkl.·rt. hogy 
:-;pgibek nL•ki. 

At. ;"tlltnn;·tsun Jlll'~kl·t·dezte, hogy 
hi\'nak. 

í'.o!t;'tn ;t llL'\'l:'Ill. 

Xo Zoll;Ül. - lllnfHit;,t Ü - !Ll 

,Jy·l'n, jú fill \·ag,v, lll'.:.!.\' idL• :-'L'L!itet
ll'l. InP.L!l·nil'nlll'd t.•t.l a pt•ng!Jt. I.l·g~· 
111\·abbra i:-. je)! 

St.l'llll'll\ht.• kunny ~t.cJI'\iitl. f:reztl'lll, 
h!l~Y a \·ilúg lll'lll l':--;tl< ~7.i\'tl•IL'!l 
l'lllill'l'l'khúl [lll. 

\'arga :\lagda. Kas.~a. 



A Harmadik Rend az Eg,ház élet,ben 
P. WeidneP GoHfPid O. F. •· 

XI. Piusz pápa a ,.Rite expiatis" kezdetil apos
toli körtevelében a harmadrendieket .. Krisztus ka
tonáiN -nak nevezi és kéri őket, hogy .. a kereszlény 
nép nekilendülését saját apostolkodásukkal előmoz
dítani törekedjenek". A Katolikus Akció élharcosait 
látja bennük. S ezért körtevelében ki is fejezi hó 
kivánságát. hogy a megyéspüspökök maguk vagy 
papjaik által oktassák ki hiveiket arra, hogy mil 
jelent a Harmadik Rend az Egyház életében. 

Valóban a legszentebb. ferences hivatás: dol
gozni, munkálkodni az Ur katonájaként Krisztus 
földi országának a diadaláért Hiszen ez a szellem 
hívta a világra a ferenceseket. 

lll. Ince pápa álmában roskadozni látta a la
teráni bazilikát. Már-már összeomlott, amikor az 
utolsó pillanatban egy alacsony termetil férfi oda
ugroll és vállával támogatta a roskadozni kezdő 
templomot. A pápa a kicsiny és jelentéktelen fér
fiben az assziszi kereskedő fiára ismert. Ferenc 
pillanatok tilatt óriássli nőtt s izmos vállánftk 
egyetlen nyomására összeálltak a szélomlani ké
szüló falak. s 8 templom szilárdabban állt, minl 
bármikor valaha. 

Ez volt Szent Ferencnek az lstentól kapolt kül
detése. Támogalni, erősíteni az Anyaszentegyházat 
ott, ahol a törlénelem vihara kikezdte. S az lsten 
Szegénykéje óriássli nőtt mindig, amikor Kriszlus 
földi országát kellett oltalmaznia, védnie. Erős volt, 
mert az Egyház sziklaszilárd talpazatán állott, ame
lyen a pokol kapui nem vesznek erőt. 

.Ime egy ember, - írja Napóleon - akinek 
derékkötele több befolyással volt a világra, mint a 
leghatalmasabb vezér kardja". Könnyú rendalapító 
Atyánk emberfeletti munkájál megérteni, ha tudjuk, 
hogy a világ bilnös kerekét megkötő korda minden 
erejél az Egyháztól kapta. Nem egyedül munkálko
dott, hanem az Egyházzal. Azzal az Egyházzal, 
amelynek Krisztus megigérte : .. Én veletek vagyok 
mindennap a világ végezetéig". (Mt. 28,20.) 

S ez maradt az örök ferences életelv, a min
den korok ferenceseinek az élethivatása : a ferences 
lélekkel, a7az a szenvedélyes Krisztus- és egy
házszeretettel alakitani és nemesíteni a világot. 

• • • 
Minden rend akkor tölti be legtökéletesebben 

történeti küldetését, ha kitart a mellett a hivatás 
mellett, amelyet a rendalapító célul lúzölt ki eléje. 
Kérdezhetjük, mi a ferencesek hivatása, amelyet 
Szent Ferenc Atyánk és az Egyház vár tőle? 

A felületes szemléló hirtelenében nem is tud 
erre a kérdésre feleletet adni. mert évszázadok fo· 
lyamán a legkülönbözőbb munkakörl töltötte be. 
Pedig egy mondattal összefoglalhatjuk a ferencesek 
történeti hivatását: Mindenhol és mindenkor az, 
Hmit ott és akkor az Egyház érdeke követelt. Har
cokban járnak elől : Kapisztrának és T omori ak ; 
egyelemek tanszékein múködnek: Bonaventurá~ é~ 
Duns Skotusok ; a középiskolai tanárok .szaz~Jt 
termelte ki : a tizenkilencedik század pedagogusa1 : 
az Úr szalőjének törhetetlen munkásai : nép- és vi
lágmisszió: a hivek legmeghittebb lelkipásztora!: 
gyóntatószék stb. Ime, a ferences lélek nem va
logat a munknbtm, htmem mindig és mindE"nhol 

teljesitette azt, amit az egyház akkor és ott követelt 
tőle. 

Ez a ma ferencesének is a hivatása. Szent 
Ferenc húséges gyermekeként dolgozni Krisztus 
földi országának a diadaláérl. 

Nem kell ill azonnal világraszóló nagy tettekre 
gondolni. A Harmadik Rend már teljesiti is ezt a 
hivatását, ha belekapcsolódik egyházközsége éle
tébe és kiveszi részét az Akció Katolika múködé
séból. 

Minden ember ugy szereli az egyházat, aho
gyan szereli azt a lemplcmol, amelyhez tartozik. 
Milyen sz.épen kifejezi ezt a gondolatot az Egyház 
nyelve, amikor egy szóval, az ecclesia szóval ne
vezi meg Krisztus földi országát és annak templo
mát is. S valóban az egyházközség ügyes-bajos 
élete, a plebánia temploma és papsága az a talaj, 
ahol közvetlenül jövünk kapcsolatba az Egyhó
zunkkaL Ha ezektól az ember szE"rele!lenül E"lft)r
dul, akkor elhagyja az Istent is és Krisztus földi 
országát is. De igaz az ellenkező is. Ha ezekhez 
szereleltr-l ragaszkodik és értük dolgozik, Istenért és 
Krisztus földi országáért is munkálkodik. 

Á harmadikrendi testvérekben is akkor él az 
egyház szelleme, ha egyházközségük előrehaladá
sáért munkálkodnak. Ha kezdve a templom díszíté
sétlll. folytatva a szegénygondozáson, beleglátoga
láson és a jó sajló lerjesztésén, papjaik segitőtársai
nak bizonyulnak. Egyedül így kapcsolódnak be a 
nagy ferences életprogrammba : mindenkor és min
denhol diadalra vinni Krisztus országát az emberek 
lelkében. 

Egyben ez teszi a Harmadik Re!ldet idósze_rúyé 
is. Merl ameddig Krisztust szeretn1, az egyhazert 
dolgozni idószerú, addig a ferencesek világi rendje 
sem lehet a multé. 

Minden ferences lélekben szüntelenül ott kell 
élnie Szenl Atyánk végrendeletének, amelyet élete 
utolsó napjaiban Benedek testvérrel iratott. Reám 
való emlékezéssel - mondotta a hagyomány sze
ríni - mindig szeressélek egymást, aztán tiszteljé
tek urnőnket, a Szegénységel és végül húséggel ~s 
engedelmességgel viseltessetek az Anyaszenlegyhaz 
előljárói iránt. 

1943. június 29. 

Maradjon e•ak el rgy·két ozónokláo 
ké••ék esak el maga az aratb, 
éhrzzél, angy könnyet hullaosál, 
••éJ••égee ünnrp mt<gio a Pétl'r Pál ! 

Sz ép, ha F errnee• áll az oltámál, 
ha júnindény csillan ornátu•án 
é• hh·l!k ezre coügjli érce• ozadn, 
r• feléje tf'nl'l'rhullám IllYanáni 
ti•zla •zlvrknf'k vi••zhangja tódul 
hi,..zen azt hirdeti : ,.Pax et Bonum ! .. 
ezl vi•zi fel a zeajlill·bonjliÓ oélharang. 
• a bárán~·felleflek közölt rzzl'l ,·onul 
br az anjliyalol'regl'k é!ri ablakán : 

C.•irákyu,: Bo~k Ginll•. 



Felvétel a Ferencrendbe l 
Szent Ferenc Atyánk viráCOl kertjébe várunk mln

den ifjút, akit Isten kegyelme hozzánk biv. 
A KAPISZTRAN SZENT JANOSROL NEVEZETT 

FERENCES RENDTARTOMANY főkép lelkipálztorko-
dással bel- és klilmlsszióval aolcálja lllten országá&. 
Müködésl teriilete a Nagy Magyar Alföld és a Dunántúl· 
és Felvidék keleti része. Középlskolás ifjakat a jálZ
berényi Szeráfl Kollégiumba, az érettségizett IfJakat 
pedig egyenest a szerzetbe veszi fel. A Tartománytö
nökség címe: Budapest, D., Margit-körút 23. 

A SZUZ MARIAKOL NEVEZETT FERENCES 
RENDTARTOMANY a lelkipáiZtorkodál, klil- és bel
misszió mellett gimnáziumi tanárkodással is foclalko
zik. Terlllete a Dunántúl és a Felvidék nyugati része. 
Folyamodhatnak érettségizettek vagy oly ifjak, akik 
legalább a gimnázium IV. 08Ztályit jó eredménnyel 
végezték; felsöbb osztályúak előnyben részellilnek. A 
szerzetesi próbaév elteltével a nemérettsécizettek mint 
ferences papnövendékek végzik blányz6 cimDáziuml ta
nulmányaikat. A Tartományfőnökléc elme: Budapest, 
IV .. Ferenclek-tere 8. 

A SZENT ISTVANKOL NEVEZETT ERD2LYJ 
FERENCES RE!Io"DTARTOMANY as erdélyi J.atollku 
magyarság vallási és társadalmi életét aentell éli mentl 
meg hősi küzdelmek és apoatoll vállalkozások irán a 
Hazának. Lelkipásztorkodnak, tanftanak, bel- és kfll-
mlsszióban helyt állnak, a nemzetiségek között elszóró
dott magyarokat kutatják fel és szervezlk, stb. Felvé
telt nyernek olyan ifjak, akik a középlskola legalább 
IV. osztályát jó eredménnyel végezték. A Tartomány
főnökség címe: Kolozsvár, Ferencesek. 

Kérvényökhöz csatolják a következő okrnányo- cak és tldll ecéazségi állapotára; 8. as euee rendtarto
kat: 1. Kereast.levél; 2. bérmáláll blzonyftvány; 3. szii- mányban meckfvint •éczettségröl lakolal blzon:rftriny; 
let6al kivonat a poa.árl anyakönyvi blvataltól; 4. erköl- 7. szlllöl beleegyezés, melyben az la kl van tflntet•e. 
.t bizonyitvilly a lelkésdől klilön lezárt boritékban; bogy a szülők szerzetbe vonuli gyermeküktól, •agy 1 
l. orv•l blzon:rftviny, Ikülönös tekintettel a szemek, fo- szerzeUől anyagi támogatást nem várnak. 

SZENT FERENC HIV!? 1\lf:G :\lA KOVESD, AZONNAL FOLYAMODJAL! 

lrógép! 
Számológép! 
Szorzó és 

összeadógép! 

K.61ceönzée, vétel, csere. eladás. 

Nagy raktár új és ujjáépített gépekhi)l 

Vajda Zoltán ~6zNef 
e~ n~ l. 

KlspeHt, •rtapka·••· Bia. 
Telefon: 142-lo:i. 

ltaplsztré.n-Nyomda, Vác 

Ked•• Olns61Dk6rt .. terteutl~ ....... 
b6nap eW ••omb•tJU recpl "r trakar -tad· 
•~t -ndank a Gyi...,.W FiNal- llzi•DP 

keeyollárinAl. Lélekbea mlndaaa;rlaa ka..-lH

Junk J~zua kere..Wdosatá ... - a napea. • ..,. 

•zf...vel, eey lélekkel .V.molJuk a mennyel 

Atyé.t boeaánatért, békéért, ~en nlklfctlnkMil 

+ 
HALOTTAINK: 

~i•· .\ntal A• o,:Ja. Na~ryti·ti·n,. 

ö ..... c;alluM c;yör'"-n.~. Ka!'Mtl. 

KPrPkP• T .. r,:z JIU<IopPot 

:\i~rinyi Ft•rt•nr, (;yi)n"H!4. 

f:..,,lk~· IMtv:iruu:, TápÍÚjl)·iirg)·l". 

f)zv. \'úrn Jáo081U~, ltf"t• .. k. 

llorvo.ith Janu"Ju:, Já,.1.upiati 

~rlu'í~ luu·t•, 11 k~lt·ti frnnlon 

..UDFl rllftaetalllkft1 laanata ket ~ 
mutahnak Ile! Ny~anak 116k611eal 

\l•i·;ezetö: F:irkHss Károly 
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