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MeiJeleoilr. mindeo bó IS.éo. P. dr. Dám luce, O. F. M. 

A romok között imádkozó Szentatya 
Dr. Vööné Pécs Mária 

Az angyali pásztor, aki hűségesen virraszt 
nyája mellett a borzalmas viharban és a rábízott 
népek gyűlölködő családja fölött szüntelenül 
könyörög az Úrhoz: - irgalomért, békéért, 

Szíve legmélyén érintették az Örök Város 
bombázásának borzalmai. 

~s a Szentatya, mihelyt értesült a Tiburti
na, Prenestrína és Latina városrészeknek, a San 
Lorenzo környékének s magának a fönséges ba
zilikának pusztulásáról: nem várt, nem készülő
dött, nem késlekedett, hanem tüstént ment, hogy 
vigasztaljon, fölemeljen, atyaként segítsen ... 

1940 május 5-e óta (amikor megjelent a S. 
Maria Sopra Minervában) nem hagyta el a Va
tikánt, de most, a gyász és fájdalom napján, 
Róma püspöke sietett mélyen sujtott gyermekei 
körébe ... minden udvari kíséret nélkül, csupán 
Mons. Piov. Balt. Montini helyettes-államtitkár 
társaságában. 

Rohant a Szentatya gépkocsija a borzalmak 
színtere felé, de az egyre növekvő, hullámzó 
néptömeg lassításra késztette, mert mindenki 
Közelébe akart férkőzni, hogy lássák a szeretett 
jó Atyát és hálálkedjanak neki. 

A rombolás helyei előtt meg-megállíttatta 
gépkocsiját, hogy felvilágosítást szerezzen az ál
dozatokról és a pusztulásróL 

Sápadt arcán ott tükröződött a mély fájda
lom. Megindító volt a meleg, a teljes együtt
érzés gyermekeivel! De a sok-sok szegény em
ber hűséges ragaszkodása mintha pillanatnyilag 
enyhítette volna nemes szíve fájdalmát. 

S amint az Al Verana mellett levő úthoz 
közeledett, könnyeik és segélykiáltásaik köz?tt 
is örvendezni kezdtek az emberek. A gyasz 
könnyeibe örömkönnyek vegyültek ... Alig le
hetett megfékezni a gyermeki szeretet kitörését. 
Száz meg ezer kar nyúlt feléje, hogy érintsék 
szent és tiszteletreméltó kezét. Sokan teljes bi
zalommal fordultak hozzá panaszaikkal, s neki 
mindenkihez volt néhány gyengéd szava, sőt 
tüstént volt segítsége is! 

Ekkor már híre futott, hogy hová sietett a 
Szentatya és előkelő személyiségek: Caccia Do-

minioni bíboros, Mons. Troglia, Principe Baghe
se, a római kormányzó, papok, stb. közeledtek, 
hogy köszönetet mondjanak Öszentségének ezért 
a szeretetért, a cselekvő szeretetért. 

De az egyszerű nép nem hagyta magát: az 
elsőséget mindíg megtartotta a hálanyilvánítás
ban! 

S íme, odaértek aS. Lorenzo fuori le mura
hoz, Róma hét bazilikájának egyikéhez. Ez az 
i\si szentély, koszorús oszlopai val, csodálatos mo-

c;uidu H•·ni: Nato'a!!1szooyunk meun~benten~telr 
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:taikJairol, opalszinekben flirdö előcsarnokaval 
- ez a pompás bazilika, amely magábazárta a 
keresztény kegyelet sok kincsét, és IX. Pius 
pápa koporsóját is -

romhalmaz ... 
Az angyali pásztor megáll a templom össze

omlott előcsarnokával szemben ... Még szállong 
a por- és füstfelleg . . . Sokan zokognak . . . ts 
Szent Péter utóda az oszlopok és az oromfalak 
törmelékei és kövei között térdreborul. Imád
kozik. 

Athullámzik a lelkeken, a Pásztorén és 
gyermekién a De Profundis ... Az elköltözötte
kért, akik előrerr.entek, hogy lekönyörögjék az 
úr irgalmát ... az ittlevőkért, és a békéért, az 
igazságért. az egyetértésért ... Uram, irgalmazz 
nekünk ... 

Mert itt csak Jeremiás próféta siralmainak 
szavai\·al lehet élni: "hogy megfakult az arany, 
elváltoztak a színek, szélhányattak a szentély 
kövei ... " 

Majd fölemelkedett a Szentatya is, néhány 
szót intézett - égi balzsam gyanánt a tömeg
hez, mondván, hogy még jobban, mint valaha, 
megérti fájdalmukat, és esedezik az Orhoz, rá!-

Kincsgyüjtés. 
P. Zmertych Oktáv, O. F. M. 

Az emberek az igazgyöngyért lemennek a lenger 
mélyébe, az aranyért, gyémántért a föld alá. Nem 
sajnálják az időt, a munkát, a fáradságot, nem ri
adnak vissza semmi áldozattól, ha anyagi javak 
megszerzéséról van szó. Pedig a földi kincsek nem 
tudnak boldoggá lenni és elveszíthetjük öket ; ha 
nem elóbb. egész bizonyosan a halálunkkor ill kell 
hagynunk mindenl. Csak a kegyelem állapotában, 
lsten dicsőségére végzell jócselekedeteinket, érdeme
inket visszük magunkkal égi hazánkba. Milyen böl
csesség tehát, ha a szükséges anyagi javak meg
szerzésén kivül minden szabad időnket és erőnkel 
lelki kincsek gyújlésére fordítjuk. Erre figyelmeztel 
az Üdvözítő is: .Ne gyújlsetek magatoknak kincseket 
a földön, hol rozsda és moly megemészti, s hol 
tolvajok kiássák és ellopják ; hanem gyújtsetek 
magatoknak kincsekelaz égben, hol sem rozsda, sem 
moly meg nem emészti, f.s ahol tolvajok ki nem 
ássák és el nem lopják". (Mt. 6, 19-20.) 

Égi kincsek gyújléséhez szükséges a kegyelem
állapot. Akinek a lelkén nem ragyog a mells:..enteló 
malaszt hófehér ruhája, annak jócselekedetej nem 
érdemszerzők. Bár a súlyos búnben végzell ima, 
sz. mise-hallgatás, stb. hasznos, merl igy könnyebben 
elnyerheljük a megtérés kegyelmét,- mégis BZ örök 
élet szempontjából értéktelen. Azt olvassuk a sz. 
írásban : .Osszam el bár egész vagyonomat a sze
gények táplálására, és adjam bár át testemel úgy, 
hogy elégjek : ha szerelelem nincs, (azaz : ha kegye
lem állapotában nem vagyok) semmit sem használ 
nekem". (Kor. l. 13, 3.) Letörött száraz ághoz hasonló 
a lélek, ha a bún által Krisztustól elszakadt, s azért 
gyümölcsöt nem teremhet addig, míg az Élet Fájába, 
Kris;ztusba őszinte bánattal be nincs oltva. Maga 
az Ur Jézus mondotta: .M1ként a szölóvesszö nem 
tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marttd a 
szölötön : úgy li sem, ha énbennem nem maradtok." 
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to::tassa lelki és erköLcsi erőkké e mérhetetlen 
szenvedéseket. És megnyugodva lsten akaratá
ban, a fájdalomtól és szeretettől túláradó snv
vd megáldotta a jelenlevőket, családjukat, a 
szeretett, drága Várost, s a hazát •.. 

És a romoknak e rögtönzött trónján föl
emelkedik lsten szolgáinak angyali szolgája, 
olyan kézmozdulattal, amely átfog, átölel, véd, 
oltalmaz, megáld ... 

Vérrel és könnyel írt lapjai között a törté
nelemnek, - ez a nap az Egyház történelmének 
legcsodálatosabb, legragyogóbb lapjai közé ke
rül ... 

Mert világosság támadt a sötétségben közel 
és távol a szeretet atyjának példájától, tettétőL 

Szent Péter utóda térdre borulva imádko
zott a romok között és fölemelkedve - áldást 
osztott a szenvedőnek ... 

Emberek - meg kell szólalnia a lelküsme
retnek egyre erősbödve, túl az eget-földet rázó 
dörrenéseken, robbanásokon. 

A hőslelkű Pásztor imájának visszhangzania 
kell eg~Te erösbödve az emberi szívekben ... a 
világban ... az egész világban. 

Szent Péter utóda imádkozott a romok kö
zött! 

(Jn. 15, 4.) Mennyire fontos, szükséges, ha érdemeket 
akarunk szerezni, hogy a sz. gyónással belekapcso
lódiunk az isteni áramkörbe. Krisztussal egyesülve 
végzett minden jó gondolat, szó és tett gazdagítja 
f.gi kincseinke!. O biztosít erről: .Én vagyok aszó
lötó, li a szólóvesszö. Aki énbennem marad és én 
őbenne, az bő termést hoz". (Jn. 15, 5.) 

Második kellék : lstennek ajánljuk fel jólellün
ket. Az Úr Jézus csak azoknak ígér jutalmat. akik 
Érte, az O nevében csele!< szenek jól. Azt mondotta. 
.. Aki nektek egy pohár vizet ad inni az én nevem" 
ben ... , nem veszti el jutalmát". (Mk. 3, 40.) Ez" 
követeli az igazságos'!ág. Mt"lyik munkaadó ad bért1 
fizetést annak, aki nem neki dolgozik? Egyesek• 
sok Jól lesznek, de nem lsten dicsőségére; munkáik 
elölt nem tekintenek az égre ; jócselekedeteiket nem 
ajánlják fel kezükkel a jó lstennek ; nem mondják : 
Uram! a Te sz. nevedben kezdek mindenl; - és 
azért nem szereznek érdemet. Aki jól tesz azért, 
hogy anyagi haszna legyen, vagy dicsérelel arasson ; 
aki másokon szánalomból, kényszerből, szokásból, 
hivatásból, félelemböl. vagy más természetes indító
okból segít, az nem sz6míthat természetfeletti juta
lomra. Csak AZ gyújt mtsgának égi kincseket, aki 
már reggel felajánlja jótetteit Istennek. Nagyon hasz
nos, ha napközben megújítjuk cselekedeteink előtt 
jószándékamkat: Mennyei Atyám l A Te dicsöségedre 
teszem ezt ... a jól ; Jézus Sz. Szíve l Irántad való 
szereletböl imádkozom, dolgozom és szenvedek. 
(gy munkád. imád, mf.g közömbös cselekedeteid is: 
étkezésed, pihenésed. szórakozásod is lsten-dicsőítés, 
imádság lesz. Minden könnycsepp drágagyönggyé 
változik, és tündöklően fog majd egykor ragyogni 
égi koronádon ; mmden szenvedés : betegség, sze· 
génység, megaláztatás, üldözés hosszú, hegyes, szúró 
tövisemellett !IYÖnyörú !!Zir.pompában örökké illatozó 
erén} VIrág nyilik; az Ur Jézus a felebarátaink iránt 
gyukorolt jót akkor úgy tekinti, mintha neki tettük 
volnu: "Bizony mondom nektek, amil egynek e leg
kisebb atyúrnfiai közül tettetek, nekem tettétek." 
(\-It. 'JS .tn.) 
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San Lorenzo fuori le Mura bazilika pusztulása. 
Irta : Pálffy Erzsébet grófnő. 

Egy tikkasztóan forró augusztusi délután er· 
nyedt csendjében hangzott fel a rádió híradása 
Rómál bombázták! 

A nagy meleg álmosiló súllyal nehezedett rám. 
Közel álltam az elalváshoz, de ez a jelenlés úgy 
hatott Jám, mintha korbáccsal húztak volna rajtam 
végig. Felugrottam. Átsiettem a szomszédszobába a 
rádiókészülékhez, amely tovább bömbölte : a San 
Lorenzó-bazilika romokban hever. . . Oszentsége 
XII. Pius pápa ott imádkozik a beomlott falak köz! 
és könnyes szemmel imádkozik a sulyasan meg
bántott kereszténységért, édes hazájáért és szülei
érl, akiknek örök nyugalmát zavarták meg a szom
szédos temetőbe, a Campó Veranóba is becsapott 
bombák ... 

Hát mégis bekövetkezett az, amitól litokban 
féltünk, de mégis a remény aranyködébe burkolóz
tunk és abban bizakodtunk, az ellenség számára 
is van .szent", amil liszteletben tart és megkimél 
még a mai borzalmas, ártatlan életeket, kulturát 
kegyetlenül pusztító háborúban is. 

Csalódtunk . . . Csalódtunk az emberiességbe 
velett hitünkben. Újabb leckét kaptunk, hogy a 
gyúlöletnek nincs határa. Nem áll meg Krisztus 
földi helytaJtójának kérése elölt sem, annak a pa
pának kérése elölt, aki oly pártatlansággal igyeke
zett megmenteni a békét és oly megrendítő hangon 
fordult a harcbanálló felekhez, hogy kiméljék az 
ártatlanokat ... Nyugat hatalmasai barbárnak bé
lyegezték Attilát, és hordának a hun seregeket. Pe
dig erről a .barbárról" azt is feljegyezte a történe
lem, hogy amikor Nagy Szent Leó pápa kérle, ne 
dúlja fel a szent várost, visszafordította .hordáit" 
Róma falai alól ... 

A bombázás óta eltelt napokban Európa ité
letet mondott a merénylet felett, amelynek áldoza
tául esett Róma hét bazilikéjának egyike, a San 
Lorenzó fuori le Mura is. 

TiLill IlU: 

!'iZnnyunk ht•n•nta-

tÚMa a tr•n1•lotnha 

Ha kilépünk az Aurelianus-városfal Porta Ti
burlinájál helyellesíló kapun, a Porta San Loren
zón, a via TiburUnára jutunk. Ez az ókori nyomo
kat követő széles, modern út, - amelynek vég
célja Tivoli vagy latinul Tibur -- vezet a Campo 
Veranohoz, a római temetóhöz, a'llelynek neve a 
ll. száztl(iban élt tulajdonosára, Sextius V arius Mar
ceiluara emlékeztet. A bejáratot hatalmas fehérmár
vány szobrok díszítik, a megszemélyesítetl Szeretet, 
Remény és Elmélkedés. De a Róma-járókra ezeknél 
sokkal maradandöbb benyomást gyakorolnak a 
már messziröl szembetün ó, festői keretet alkotó, ég
benyúló sötét ciprusok. 

A temetötöl balra, egy hangulatos, csendes té
ren emelkedik négyszögletes haranglornyával, ba
rázdált jónoszlopos elócsarnokkal, gazdag mazaik
díszes homlokzattal Szenl Lőrinc diakónusnak a 
városfalon kivűl fekvö bazilikája, a San Lorenzó 
fuori le Mura. 

Nagy Szent Gergely pápa mondotta egyik ün
nepi beszédében : .Jeruzsálemet Szent István, Ró
mát Szent Lőrinc vértanú dicsőítette meg." Az 
örök város hálásnak is mutatkozott a kedves, fiatal, 
spanyolszármazású szerpap, ll. Sixtus pápa ala
mizsnaoszlója iránt, nyolc templommal adózott em
lékezetének ... 

Lőrinc a Coeliuson, egy Cyriaca nevú dúsgazdag 
malróna házában, - ma Santa Maria Domnica 
néven ez is templom - szaigáita a szegényeket. 
ll. Sixtus pápa vértanúsága után néhány nappal 
Valerianus itélöszéke elé került. A császár paran
csára augusztus 10. napján, a 258. évben, vas
rostra fektették és alatta tüzet gyújtottak. Lőrinc 
mosolyogva tűrte a szörnyú kínokat. Fordítsatok 
meg, - mondta hóhérainak - merl ez a felern 
már elégett! ... Feketére szenesedell holtteslét lisz
telói Sextius Varius birtokán. amely ebben az idő
ben Cyriaca tulajdona volt. temették el. Ez a ne-
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mes római malróna már régebben megengedte. 
hogy az Egyház lemelóül használja az Ager Vera
nust, de a nagy katakombák mellett eltörpült en
nek a kis coemleriumnak jelentősége. Vonzóereje 
Lőrinc sírja lett. s köréje egyre nagyobb számban 
temetkeztek a kereszlények és helyezték nyuga
lomra az üldözések későbbi áldozatait. Itt pihent 
meg a feltámadásig Cyriaca, a Valerianus-üldözés 
alatt vértanúságot szenvedett Severus pap, Claudius 
szerpap, Crescentius, akit Lőrinc gyógyítoll meg 
vakságábóL Romanus katona, aki résztvett Lőrinc 
megoslorozásában, de mikor látta, hogy angyal lö
rülgeti sebeit, meglérl, - a római szennyvízgyüjtóbe, 
a Cloaca Maximába fojtolt Irenaeus és Abundius. 
az ugyancsak vértanú Triphonia, leánya Cyrilla és 
Justus pap. 

A milviusi győzelemmel uralomrajutolt Konstantin 
császár 330-ban templomot építlelell Lőrinc sírja 
fölé. Ezt százöl esztendővel késöbb lll. Sixtus meg
toldotta egy bazilikávaL A kettól 1216-ban lll. Ho
norius pápa jónevű építésze, Vassaletta egyesilelle 
és a bejáratol a mindmáig fennmaradt pompás 
előcsarnokkal tette értékesebbé. Az előcsarnok 
belső falaira Paoló mesler megfestelle Szenl Lőrinc 
és Szenl István vértanúk életének egyes jeleneteit. 
Idekerűlt az 1048-ban mindössze 23 napig uralkodó 
ll. Damasus és lll. Sixtus (432-440) síremléke. A 
bazilikába vezető kaput két oroszlán őrzi. Az egyik 
kis gyermeket tart óvatos mozdúlattal mancsában. 
A gyengéket védelmező Egyházat jelképezi. A má
sik vadkant marcangol halálra. Biztatás, az Egyház 
gyózedelm.skedik minden ellenségén ... 

A háromhaiós bazilika belsejére a márványok 
és mozaikok csodálatos harmóniában kiteljesedö 
szépsége jellemző. A mozikpadló és az egykori kó
rusból meghagyott két szószék. a XIII. század mo
zaikdíszító meslereínek. a Cosmaléknak remek
műve. A főhajó arany háttérból mozaikszerúen 
kiemelkedő freskói a fiatalon elhúnyl, nagytehet
ségű festómúvész, Fraccassini munkái. A főhajót a 
szentélytöl elválasztó diadalív a Konstatín-féle 
templomból maradt meg. A díszét képező mazaik
képen a földgömbön ülő Krisztusl látjuk és kétol
dalt Szenl Pétert, Pált, Lórincet. Istvánt, valamint a 
bazilika történetében szerepet játszó pápákaL Az 
antik korintusi oszlopokkal övezell szentély abla
kain ál vörös-arany színben árad a fény a piramis
alakú menyezettel borított pápai oltárra. Alatta. a 
kriptában, vasrács mögött, közös szarkóCágban pi
hen Szenl Lőrinc és István ... 

A legenda elmondja, hogy Valenlinianus császár 
feleségét, Eudoxiál megszállta a gonosz lélek. A 
császár lanácsot ~ért apósától. Byzánc urától. mitévö 
legyen. Theodósius azt válaszolta. jöjjön Eudoxia 
Byzáncba. Ha megérinti Szenl István vértanú erek
lyéit, szabadulni fog a gonosztól. Csakhogy Eudoxia 
hallani sem akart az utazásróL Azt mondta, hozzák 
István vértanút Rómába. Hosszú tárgyalások után 
Pelagius pápa és a két császár köz! megegyezés 
jött létre, mely szeríni a bizánciak elhozzák Rómába 
Szent István ereklyéit és cserébe kapják Szenl Lőrinc 
maradványait. A byzánciak teljesítették is a meg-

állapodás rájuk eső részét. Elhozták a vérlanúerek
lyéket. Pelagius pápa felnyiltalla Lőrinc diakonus 
szarkófágjál. Az épenmaradt csontok csodálatoskép 
félrehúzódtak, mintha helyet akartak volna engedni 
Istvánnak. Mikor pedig a papok hozzányúltak, hogy 
kiemeljék, egyik a másik után holtan rogyolt össze. 
Pelagius ezt égi jelnek magyarázta: a vértanúk egy
más mellett akarnak pihenni l . . Hogy a byzánciak 
mikénl fogadták a csodát, hallgal a legenda, csupán 
annyit jegyez még fel, hogy a halott papok a pápa 
imájára életrekeltek. Az átszállítás alkalmával tör
lént csodás gyógyulásokról Szenl Ágoston emlékezik 
meg De civitate Dei címú munkájában. 

A kriplaoltárt egy halott feltámasztásával meg
erősítelt látomás alapján ll. Sándor pápa 1062-ben 
rendkivüli kiváltsággal ruházta fel. Amint a felírat 
mondja : ... Ez t1 föld legnevesebb sírja, ha ill mu
latnak be áldozalot az elhunytakért, lelküket Szenl 
Lőrinc érdemeinek erejével kiszabadítja a tisztító
lúzból ... 

Az előcsarnok, a főhajó és a szentély ma rom
halmaz. A bombák feldúlták a vértanúk békés ál
mát és azét a sokat szenvedett pápáét is, akinek 
sírboltja a szente)y mögöll húzódik a régi Konstantin
féle templom bejárala hel~én. 

Ez a sírbolt bizánci stilú, bolthajlásos terem. 
Raff. Caetano tervei szerint épült. A talak mazaik
dísze és a mozaikképek az Ur Jézusról, Szent Péter 
és Pál apostolról, Szenl Lőrincról és Istvimról, Assisi 
Szenl Ferencről. Sienai Szent Katalinról és Szenl 
Józsefről. és IX. Pius pápa uralkodásainak legjelen
tósebb eseményeiröl, Lod. Seitz múveszelét dícsérik. 
IX. Pius pápa végrendeletében kívánta, hogy a San 
Lorenzo Bazilikában temessék el a legnagyobb egy
szerűséggel. A költségekre mindössze 2000 lírál irány
zott elő. De mikor híre futott, hogy a szabadkőmű
vesek meglámadták a pápa holttestél szállító menelel 
és a koporsót a Tiberisbe akarták dobni, a felhábo
rodott keresztény világ nagyarányú gyüjlési indított. 
Méltó sírkápolna építésével akarta kifejezésre juttatni 
a pápa iránti hódolatát ... Közvetlenül a szarkófág 
fölött széles mozaiksávban megörökítésre került a 
költségekhez hozzájárult egyesületek, egyházmegyék 
és családok címere, köztük a magyar Zichy és Ester
házy grófi családé ... 

Amil a szerelel, a kegyelet, a múvészel nyelve 
évszázadokon át márványban és mozaikban kifeje
zésre juttatott. percek alatt megsemmisítelle a galád 
légitámadás. A lateráni szerzódéssel a pálJák tulaj
donául elismert bazilika a multé ... 

Róma, a katolicizmus szíve, belekerült a háború 
pergőtüzébe Ki tudja, milyen égö sebeket ejt még 
rajta? .. Nem jó a jövőbe nézni. De nem szabad 
kétségbeesnünk sem. lmádkozzunk! .. Sorakozzunk 
mindig több és nagyobb szereleltel a Szeniséges 
Atya köré, aki bevallása szerinl mosl élte ál egyik 
legnehezebb óráját, fűzzük imáinkat az O nagy ön
megtagadásokkal megszentelt békekönyörgéseihez és 
bízzunk, hogy az, aki a világol kormányozza. ki
vezethet bennünket a hfÍború sötét. borzalmas éjt
szakájából a verőfénybe ... 

F~h·rtel"az l'jlri rrol'ki jogakadrmiára. At. ~~ri í·r.~lr.i jnJ<Hkaclémián DZ 1'1-13- ·ll. tanÍ'\ l. ··~~~~~··•~rí·r~ ozól(, ..... 
irat~~z6~ok 1913. -zeptember hó l-én. k~zclllcln"k é• J2·í·n •·é~zc'ic.(n.,k. ,\7. .,(oci ít.b~n iratkn7.úlo. c••ak fc•lvétrli ""ll"dély 
alapJan cratk~_•b.atnak bP. A ~~h~t~h. ~n~~cllolyt. ké~o foly~mo~h~n~·c~kul ~ p.,;, olr.mán~·loí·l~-p~~··l c•llát.-a 1'/.1:1. au~UIZ· 
tu11 1-31. kozöu k~ll ht·n~UJlana a Jo~[akacll•nua ljlo!UI.gatm•álfanal. ~zrJ!l·n~tlur .. ú f•p, to~'rOrJ!alma"' hullj.!utúk 7:;" o-ofl. 50 wo. 
~!l é~ 25n/O·OI lllodíjkNIH"zml-nyhrn rla"'zeflliilhrlof'k. - A jo.akadémia meuláján krth•t•lmlon\·t·~ t"llátá!l l·~ nlc·!IÓ lak6tt 
~~~n~.,(hetc5. (F.,Ivilá~ooitá•l ad: Jogakadí•miai II(DZj!alÓ•á~ E~tPr, l.l••••unc.l · 
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NÉPÜNK SZEN'rÉLYEI: 1-------
A máriapócsi könnyező Szlíz Mária. 

Máriapócsi 
könnyező Szüzanyánk. 

könyörö!Q érettünk ! 

A szabolcsi ny1rseg 
közepén. homokbuckék 
vidékén fekszik Szüz 
Mária kedvelt búcsúja
róhelye: Máriapócs. 
Hány katolikus magyar 
szíve melegszik fel e szó 
hallatára, hány ezer és 
ezer lélek lelte ill viga
szát, megújhodását! Ide 
jár ma is Magyarország 
katolikus népe. Nyir
egyházáról a MátészaJ
kára vezeló vasútvona
lon harmadik állomás 
Máriapócs, innen lombos 
akácsor közölt három
kilométeres müút vezet 
1'1 nyírségi csendes kis 
községbe. amelyben a 
könnyezé Szent Szüz 

kéttornyú hatalmas románstílü kegytemploma áll. 
E Mária-szentély jelenlósége 1696-ban kezdő

dik, mikor is az oltár egyszerü deszkára feslett Mária
képe könnyezni kezdett. November 4-tól december 
8-ig 18 napon ál könnyezell a szenl kép. Közben 
mindössze 18 napig szünetelt a könnyezés. Ami
kor a környéken táborozó magyar katonaság liszli
kara alaposan megvizsálja a könnyezést. még vilá
gosabbá lesz, hogy ez az lsten ujja s nem meglé
vesztés, merl a könnyezés csodájál és a vizsgálatot 
egyéb csodás események is kisénk: egy török kato
na kezében a szabadságlevéllel átutazóban van 
Pócson, s mikor látja könnyezni a Szüz Máriát meg
keresztelkedik, hogy - mi11l mondotta - üdl)össé
ge nag11 anyjának fiáeá legyen ; sót lemond a hazil
jába való visszatéréséróL hogy katolikus hitében 
nyugodtan élhessen. Egy protestáns katona a bele
nevelt kevély megvetéssei érinti a Könnyeket. Vala
mi forró láz fut rajta végig s amikor megismétli az 
érintési, elsötétül. megbarnul a kép. A katona lelke 
megrendül a csoda láttára, magábtt száll. töredelmes 
szívvel bocsánatot kér a Boldogságos Szüztöl vak
merőségéért. nyilvánosan leteszi a hitvallást és be
lép az Egyházba. Ugyanekkor haldoklik egy bete~ 
l{yermek. Kétségbesett anyja a könnyezé szentkép
hez érinti, s a beteg a nu1,1y nyilvánosság elölt meg
l{yógyul. Egy vak gyermek pedig visszanyeri látását. 
1696 telén abban az idében, amikor a könnyezés 
történt. Pócs egész környékén oly kemény hideg volt. 
hogy szentmise közben u kehelyben u bor megfagyott; 
és csodálatos, Szüz Máritt könnyei nem fagytak 
meg, hanem zavartlanul folydogáltttk. 

Hogy az lsten uk11ml11 ebben 11 dologban két
so:'glelen legyen. valuminl uz utokor kételkcdö lel
kének megnyuglatúsilru, Fent>ssy György, akkori egri 
püspök elrendelte az egyházi vizsgálutol. Pettes And
rüs felszentelt püspökö!, Csehre József egri kHnuno
kot és Damilini Andnis tokttjl pttrokust küldte ki 11 

vizsgálat és lttnúkihallgatás mt'gejtésére. A vizsgá~~l 
és a tanúk kihnllgultisa :!6 ftapon ál tartott. Az ::>.l 
kihallgatott l11nú közl helyt>! foglal Corbelli Já-

nos gróf, h. tábornagy, a császári és királyi sere
gek főparancsnoka is, aki aláírásával és pecsétjé
vel ellátott iratban bizonyítja, hogy ó a szent képről 
sürün lefolyó cseppeket nemcsak látta, hanem saját 
kezével érintette és IJ}akrabbban feltörölte. Végül 
a bizottság kimondotta, hogy Máriapócs valóban a 
a Boldogságos Szüz könnyeitól megszentelt hely. 
A vizsgálat eredményét és a tanúk vallomását ma
gában foglaló okirat, amely 1898 január 2-áról van 
keltezve, Pettes András püspöktól aláírva az egri 
érseki levéltárban található. 

A csodás események híre eljutott a császári 
udvarba, Bécsbe is. A mélyen vallásos Lipót császár 
és neje, Eleonóra vágyva vágytak látni a csoda
tevé képet. Igy történt, hogy császári parancsra a 
pócsi csodálatos képet 1697-ben Bécsbe vitték. 

Lipót császár hívására Fenessy György egri 
püspök Bécsbe ment, ahol a császár közölte vele 
kívánságát, amely szerint ó, de méginkább felesé
ge, Eleonóra látni szerelnék a pócsi könnyező képet. 
Erre Fenessy püspök a kép átszállításával megbízta 
a kassai parókus!, Imre grófot. aki egyben egri ka
nanok is volt. Imre gróf elóbb Kassára, ,majd Eger
be, innen pedig Bécsbe vitte a képet. Utközben a 
képról több má<Jolatot készítettek. Igy a kassai je
zsuitafónök Bárca községben vallásos festómüvész-

Mári apóesi krgytemplom. 
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szel két másolatot készílelett. Ezeket ma is megta
láljuk 11 kassai Szent Erzsébet-templomb11n és a kis 
falusi kápolnaban. 

A pócsi künnyezö szent kép útja Bécsben iga
zi diadalút volt. Elóbb a Favoritának nevezett csá
szári templomba vitték s innen minden nagyobb 
templomba nyilvános istentiszteletre kitették. 

Ugyanebben az időben állottak szemben a török
kel az egyesült keresztény seregek Savoyai Eugén 

A ke.,.templom belaeje. 

fövezérsége alatt Zenta vidékén. Amint a hagyomány 
tartja. Eugén fővezér is hallott a csodálatos pócsi 
képről. Vallásos lelke elölt felrajzolódott - vesztett 
csata eselén - a kereszlény Európa pusztulása. a 
török seregek pogány dúlásai, a keresztény erköl
csök szörnyü rombolása s ennek nyomán tengernyí 
bánat és könny. Keresztény nagy lelke önkénytelenül 
Bécs felé fordul. Annak a képe felé, Aki a magyar 
földön, rengeteg hadinép tanyáján. Pócson, sürü 
könnyeket hullatott. Ezekre a könnyekre kérle Eugén 
a Magyarak Nagyasszonyát. hogy mentse meg Ma
gyarországot, s vele egyült a keresztény Európát. 
A török sereg roppant nagy volt, a keresztény kicsi. 
Emberileg az aránytalan túlerövel szemben csak a 
a keresztény sereg lehetelt a vesztes fél. Eugén 
azonban s vele egyült Bécs, a könnyező Szüz Má
riához imádkozott." 

A bécsiek 33 napos ájtatosságo! tartottak a 
pócsi képpel. És lsten meghallgatta könyörgésüket: 
Savoyai Eugén leR}'ózte a törököt épp akkor, amikor 
a hosszú ájtatosság alatt a pócsi kép!'! a skót temp·· 
lomban tisztelték. azaz 1697 szeptember ll-én. Nagy 
volt a bécsiek öröme. A pócsi képet fellobogózva 
diadallal vitték a Szent István-dómba, Bécs legna
gyobb templomába, ahol ma is meglátható a főol
táron. De mivel a főoltár belseje sötét, s e miall 
a kép távolról nem látható, a bécsiek szerelele a 
pócsi kép iránt megtalálta a módját, hogy látásában 
mindenkor gyönyörködbessenek: lemásolták, és az 
oltárbejárat bal pillérére tették, mely elölt soha ki 
nem alusznak az apró gyertyák. 

A zentai győzelem kieszközlésével s ennek kap
csán az európai keresztény kultúra megmenlésével 
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a pócsi könnyező Szüz Mária-kép befejezte gondvi
selésszerü küldetését Bécsben. mert további köny
nyezésé! vagy egyéb csodás hatását ott nem tapasz
taltuk. Ugy látszik, hogy a Gondviselés az ó üdvös 
szándékainak hatásos ktfejezésére és minél szélesebb 
rétegben való terjesztésére a szerény Pócs községet 
választotta. Ez volt mindig az isteni módszer: cse
kélyból állítja elö a hatalmast. 

A pócsi kegyhely látogatói bizonyára kiváncsi
an kérdezik, honnan származik a pócsi kegykép? 

Az egri és kassai okmánytárak alapján kimutat
ható, hogy Csigri László, máriapócsi bíró 1675-ben 
festtette a képet. Nem tudni mi okból: fogadalomból 
vagy csupán háza díszítésére készíttette. Annyi 
azonban biztosan kítünik az okmányokból, hogy a 
képet a helybeli parókusnak, Pap Dánielnek az 
öccse, Pap István festette hat magyar forintért, amely 
összeget a rendelő sokalván, a kész képet nem vette 
át, hanem helyette egy másik pócsi lakos, Hurla 
Lőrinc vette meg, és a templomnak ajándékozta. 
Csigri László ekkor súlyos betegséogb11 esett. A hely
beli tanító, Deák Simon emlékeztelte a beteget, hogy 
a betegség bizonyára lsten büntetése lesz, mert fo
gadalmát nem teljesítette, amikor a megrendelt ké
pet át nem vette, hanem engedte, hogy más ,·egye 
meg. mire Csigri újabb fogadalommal kötelezte 
magát, hogy megfestteli a Szüzanya képét. Ettől az 
időtól betegsége enyhült, majd teljesen felépült, foga
dalmát is teljesítette, s megfesttette a Szent Szüz ké
pét. Mi lett ezzel a képpel, nem tudjuk, a híres köny
nyezó kegykép az előbbi lett, amil Hurta Lőrinc vá
sárolt s ajándékozott a templomnak. 

Az érdeklódőnek még egy kérdésére pról,álunk 
kielégitő felelelel adni. Vajjon mi okból könnyezett 
ez a Mária-kép ép ebben az időben ? Pócs vidékén 
ezídólájt sok volt az orthodox görög (szakadár) lakos. 
Egy részük már álléri a szent Unióra, azaz görög
katolikus lett, a másik részük pedig még ingadozott. 
Különösen zavarba hozta őket a svájci (helvét) val
lás, amelyet Némelors7ágban járt diákok és kereske
dők már nagyon elterjesztettek Magyarországon is. 
Az orthodox görögök közül sokan áttértek az új 
(svájci református) vallásra, sót a görög katolikusok 
közül is sokan hajlandóságot mutattak az áltérésre. 
Ami nem is csodálható, ha megfontoljuk, hogy ezek 
nagyon elhanyagolt vallási viszonyok között, sötét 
vallási tudatlanságban éltek, másfelől hatalmas uraik 
már példát mutattak nekik az új vallás felvt>telére. 

Bele is hullott volna a görögsé~r a protestántiz
mus karjaiba, ha a Gondviselés itt Pócson bele nem 
nyúl a dolgok természetes folyásába. 

És ép ezen a ponton ötlik szemünkbe a mária
pócsi kegyhely magasztos hivatása, ép az elóbb 
el!"ondott görög vallási viszonyokból értjük meg, 
mtérl könnyezett a Mária-kép Pócson, miért történ
tek itt a csodák ! 

A következlelés egyszerü : a könnyezés, a cso
dák görög katolikus templomban történtek, tehát HZ 

isteni Gondviselés félre nem értheló módon és a 
leghalásosabb módon szálott minden göröghö:::, úgy 
egyesülthöz, minl neme!f}'esülthöz, hogy helyük ott 
van, ahol a Szenl Szüz siralj11 elpórlolásukat : a gö
rög katolikus, röviden a katolikus Eguhá:::ban, mert 
h~szen a kalolikus Egyház latin és görö!{ szerlarlitsa 
(ntusa) nem érinti a hitbeli lényeget. És a görö~rök 
megérlették az é!{böl adott jelt: pár évtized leforgása 
alatt mind a katolikus Egyházba tértek, vagy 11 már 
ben~lévök megerősödtek -a pócsi Szüzanya köny
nyet mtalt. 

(Folyt. köv.) 
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A pápák történelmi távlatban 
P. Schrotty Pál, O. F. M. 

Szent Anaklét Pápa, aki 100-tól112-ig ült Szent 
Péter trónján, Athénből jött Rómába. Az örök vá
rosban megismerkedett Szent Péterrel, hozzácsatla
kozott, prédikációit állandóan hallgatta és hűsége
sen követve mindenben az Egyház fejét, megke
resztelkedett és maga Szent Péter pappá szentelte. 

A kereszténység összázadainak forrásai egy
h:mgúlag dícsérik buzgóságát és az Egyház litur
gikus életének kiépítésére ir{myuló szűntelen törek .. 
vését, és bölcseségét. 

Tőle származik az a ma is fennálló rendelet, 
amely szerint püspököt csak három püspök jelen
létében szabad felszentelni. 

Megtiltotta püspököknek és papoknak a hosszú 
haj viselését, és szigorúan ellenőrizte társadalmi 
életüket. 

MegköveteHe a szentmisén jelenlévöktöl, hogy 
szentáldozáshoz is járuljanak, ha súlyos bűn nem 
terheli a lelküket. 

Különös gondot fordított a vértanuk tiszteleté
nek emelésére. Ezzel kapcsolatban elrendelte, hogy 
a hitükért meghalt híveket külön helyre lernessé-k 
a katakombákban, öket a nagy tisztelet minden ie
lével körülvegyék és közbenjárásukért folyamodja
nak úgy az egyes hívek, mint nyilvános istentisz
teletek alkalmával az Anyaszentegyhé.z maga is. 

Tehát majdnem kétezeréves már az Egyház
nak az a felemelő gyakorlata, arnellvel a mártíro
kat rendkívüli tisztelettel és szeretettel körülveszi 
é-s hős példájukat bátor utánzásra ajánlia minden 
hívőnek. 

O maga is. aki annyira szerette a mártírokat. 
hősi vértanúhalállal dicsöit<>tt<> meg Krisztust. 11~
ben, Rómában, ahol az apostolfejedelmek sírja mel
lett pihenve, várja a fpJtámadás napját. 

Utódja a pápai széken. Szent Evariszt, pápa é.~ 
t•értanu, szintén Görögországból származott. Rómá
ba Traián császár alatt érkezett. EIN évtizeden át. 
112-121-ig irányitotta nagy bölcsesé1n~el éos min
den áldozatra kész lelkülettel Szent Pét<>r hajóját. 

Működésében el~ó sorban elődiének iránvát 
tartotta szem előtt: az F.gyház belső él<>tének kiépl
té-se volt apostoli lelkénPk állandó gondja. 

MN(szervl'zte Sz<>nt Cl<.,tus. <'gvik <>lődién<>k 
nyomán. a nal(y kiterjedésü. vilá!!város .iellegü Ró
mát szigorú <>eyházi szempontból is. amennvib('n 
minden városré~z élér<> <'r!.v-egy papot állított. aki
nPk feladat:l volt a hiv<>k k<>rPszti>nv Meti>nPk gon
dos megfi!Nell>se l-s esetlPges hitb<>li igénvPinPk 
készséges kielégltésP. 

Sokan erre az intézkPdésre vezPtik vissza a 
plé-bániák kPietkezését. 

Nagy gonddal l>s lelkipásztori körültPkinté>ssPl 
hirdetiP az Istpn igéjét i>s kPmionv szigorral PliPn
iírizte azt másnknál is. fgv p)rpndPltP. hogy a pü~
pök prédikációjánál IC'galább 7 diákonu~ lPgyPn iC'
IC'n. hog~· tanuskodiiok. ha az eretnPkC'k PSP!IC'g 
megtámadnák igazhitüst"•giot. 

A házasságnak a templomban való mC'gáldása 
is tiíl<> vPszi eredetét. 

(Jgyszintén ó \'P7.C'ItP hP a tC'mplomoknak kon
szekráeióiát. azaz a püspök által való mPgáldását 

F.lr<>ndPltl', hogy minden ker<>sztt"·ny házban 
tartsanak szPnt<>ltvizPI, amPllvPI a ház Plhagvá<a 
í•s abba való visszatiorl>s alkalmával mi>ghintsiok 
magukat a hívek. 

F.variszt utódja a pápai trónon Szent 1. Sándor 

pápa és vértanú lett, aki elökelö római családnak 
sarja, rendkívüli összeköttetéseit a legmagasabb 
körökhöz, a kereszténység érdekében hasznosította. 

121-töl 132-ig kormányozta Krisztus Anya
szentegyházát. A liber Pontificalis, az őskeresztény
ség történetének egyik föforrása szerint pontosan: 
l O évig, 7 hónapig és 8 napig. 

Szent Péter összes utódjai közt, ö volt a leg
liatalabb pápa, mert megválasztása alkalmával még 
nem volt 30 esztendős, egyesek szerint csak 20 
éves. Platina, a pápák történetének egyik legna
gyobb tekintélye azt mondja róla, hogy I. Sándor 
pápa korára nézve ugyan fiatal volt, de élete és 
jelleme az érett férfi minden tulajdonságával ékes
kedett. Hihető, mert állítólag a fiatal Pliniusz és 
Plutarch, a két klasszikus bölcs, voltak nevelői és 
nincs okunk kétségbevonni, hogy ezeknek !dtűnö 
munká.iát a Szentlélek ne tökéletesitette volna a 
szentakaratú ifjúban. 

Az ö müködése is elsősorban az Egyház belső 
életére irányult. Szent élete különösen az előkelő 
világot vonzotta és hatása alatt Hermessel, Róma 
prefektusával az élen, sokan megkeresztelkedtek. 

Az ö uralkodása alatt állitotta fel Traján csá-

Egyházáért •zereti lslea a világot! 

szár az ú. n. Traján-oszlopot, amely ma is büszke
sége az örök városnak és csodálattal tölt el minden 
római zarándokot. 

A liturgiai életet fejlesztette. Elrendelte, hogy 
minden pap csak egy misét mondhat naponta. 

A vízszentelés felemelő ceremóniája töle szár
mazik; megemlitendö különösen az az intézkedése, 
hogy a víz romlásának meggátlására sót kell ke
\'erni a szenteltvízbe. 

Annak emlékére, hogy a Szentírás tanusága 
szPrint, a kereszten függö Üdvözítőnek szlvéböl 
vér és riz folyt ki, amikor lándzsával átdöfték, el·· 
rendeltP. hogy minden pap a szenimisében néhány 
csepp vizet öntsön a borba, amelyet a szentmise·· 
áldozat bemutatásánál használ. 
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XII. Piusz pápa főpásztori körlevele az Egyházról 
A pápa személye. magatartása és tevékenysége felé napról-napra fokozottabb figyelem~el és vára

kozással tekintenek az emberek milliói. A legtöbben tisztelettel és reménykedéssel, de nem keves azoknak a 
száma sem, akik gyanakvással és alig leplezett rosszindulattal néznek a Vatikán felé. Ahogy pedig egyesek 
a pápa magatartását magyarázzák, egyáltalán nem lehet az ö számára kedves és kivánatos. A mai alantas 
.. elpolitizálódás" idején sokak számára nem is könnyü megérteni a Vatikán ,.politikáját", azért igyekeznek 
azt elmagyarázni, lehetőleg a saját önző érdekeiknek megfelelöen kihasználni. 

A pápa magatartását és állásfoglalását egye,egyedül az Egyhái természete és lényegi mivolta hatá
rozza meg; az Egyház ez ismerete nélkül tehát nem is érthető meg, legalább is a legmélyebb indítékaiban. 
Ez a jelen enciklika mai aktualitása és jelentősége. Másik aktualitása is van; ez szomorúbb és sürgető. A 
pápa egyik karácsonyi üzenetében bizonyos ,.kereszténységet" az igazi kereszténység ,.holt álarcának" ne
vezett. Az igazi kereszténység a krisztusi Egyházban és csakis ott található meg. Csakhogy ennek az igazi 
Egyháznak mélyebb és valódi ismerete már a saját jóhiszemű hiveinél is erosebben megfogyatkozott, seké
lyessé és külsöségessé lett. Ezt a katasztrofális veszélyt kivánja a pápa jelen főpásztori tanításával elhárítani 
és ki\·édeni. 

Az enciklikának három része van. Az első azt fejti ki, hogy az Egyház Krisztusnak misztikus teste; 
a másik feltárja az Egyház tagjainak kapcsolatát magával Krisztussal; a harmadik végre levonja az elsö két 
tanból a gyakorlati kö\·etkeztetéseket. 

Az enciklika ilyenformán teljesen a keresztény vallás ,.benső" ügyét kivánja szolgálni. De éppen 
ebben van a nagy gyakorlati jelentősége. Mert ezzel biztosíthatja egyedül azt. hogy a kereszténység valóban 
az ,.igazság és szeretet lelke legyen, amely még megmentheti a katasztrófájába zuhanó emberiséget". 

A bevezetésben a Szentatya kijelenti, hogy elő,zör a Megváltótól hallottuk azt a tanítást: az F.gyhh 
Krisztus misztikus teste ... Arról a gazdagságról szándékozunk beszélni. amelyet Krisztus az Egyháznak adott 
F:~t az Egyházat Krisztus tulajdon vérén szerezte. Az Egyház tagjainak töviskoszorús Fejük van". 

Elsősorban azt kell megfontolnunk, hogy az 
emberi nem Megváltóját épp azok üldözték, rágal
mazták és kinozták. akiknek az üdvözítését magára 
vállalta. Az általa alapított vallási társaság ebben 

.'\. titokzato~ Kri,..ztuM áldozata a szf"olmiMP. JPzuM 
Kri•zlu• kl'rPsztól<lnzatáaak hiPJii•mrtlrsl'. 
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is hasonlít isteni alapítójához. Nem tagadjuk, sőt 
Isten iránt érzett hálával elismerjük, hogy ebben a 
zavaros korban nem kevesen vannak, akik bflr Jé
zus Krisztus nyfljától el vannak választva, ma 
mégis úgy tekintenek az Egyházra, mint az üdvös
ség egyedüli zálogára. De azt is tudjuk, hogy lsten 
Egyházát nemcsak azok vetik meg és ócsárolják 
gőgösen és ellenséges érzéssel, akik a keresztény 
bölcseség fényét megvetve szánalmasan visszatér
nek az öspogány tanokhoz, erkölcsökhöz és intéz
ményekhez. Hanem sok keresztény is gyakran félre
ismeri, elhanyagolja, sót csömörrel, ellenszenvvel 
utasítja vissza az Egyhflzat, ezeket vagy a tévedé
sek hamis látszata szedte rfl, vagy a vilflg romlott
sága szédítette el. Elég okunk van hát arra, hogy 
lelkiismeretünk szavéra hallgatva, és sokak óhajá
nak eleget téve, mindenki szeme elé flllítsuk és di
csérjük az Anyaszentegyház szépségét és dicsősé
gét; hiszen lsten után mindent neki köszönünk. 

Reméljük, hogy e tanításunk és buzdítfisunk a 
jelen körülmények között bőségesebb gyümölcsöket 
hoz. érlel meg a hivők számflra. Minél inkább el
szakadnak az emberek a vilflg hiúságaitól és főleg 
a földi dolgok rendetlen szeretetétöl, annál alkal
masabbakká lesznek a természetfeletti hittitok 
szemlélésére. Márpedig a földi dolgok csalflrd és 
hívsflgos volta talán soha oly világosan nem volt 
észlelhető. mint ma, amikor orszflgok és államok 
omlanak össze, amikor a tenger mélységeibc roppant 
értékü vagyonak merülnck alá, amikor a városok 
falvak és termőföldek romhalmazzá válnak és a 
föld testvérgyilkossággal szennyeződik be. 

Dc azonkívül még abban is bízunk, hogy amit 
Jézus Krisztus testéről ki akarunk fejteni, azok 
számára sem lesz hiábavaló, akik a katolikus Egy
háztól el \·annak választva. Nemcsak azért remél
jük ezt. mcrt ez utóbbiak jóakarata az Egyház 
iránt láthatóan napról-napra növekszik; hanem 
azi·rt is. mcrt amikor látják. miként kel föl nem
zet nemzet l·llen. ország ország ellen és miként nö
vekszik szintc a végtelenségig a széthúzás, versen
gés és gyülölet; az Egyházra tekintve pedig azt 
veszik észre. hogy bPnne minden fajú ember test
vé>ri szö\·ets(·gben egyl'sült Krisztussal; akkor bizo
nyosan mt•g fogják csodálni ezt a szeretetszövctségct 



és az isteni kegyelem sugallatára és ösztönzésére 
felébred bennük a vágy, hogy ebben az egységben 
és szeretetben ők is részesüljenek. 

Püspökké szentelésünk huszonötödik évében 
nagy vigasztalással láttuk, hogy míg a gyilkos és 
tartós háború a népek testvéri közösségét sajnála
tosan szétszaggatta, ugyanakkor a világ minden ré
szébő[, ahol csak Krisztusban gyermekeink vannak, 
egységes akarattal és szeretettel gondoltak a közös 
Atyára, aki mindenkinek gondját és aggodalmát 
magában hordozva, ily kedvezőtlen időben kormá
nvozza a katolikus Egyház hajóját. Ebben nemcsak 
a keresztények közösségének csodálatos egységét 
láttuk bizonyítva, hanem azt is, hogy amint Mi 
minden fajhoz tartozó népet atyai szívvel szere
tünk, aképpen az egymással harcban álló népek 
katolikusai is úgy tekintenek Jézus Krisztus hely
tartójára, mint mindannyiuk szeretett atyjára, aki 
az emberi háborúságak nyugtalan zavargásai fölé 
emelkedve. teljes részrehajlatlansággal, romlatlan 
ítélettel ajánlja és erejéhez képest védi az igazsá
got. a jogot és a szeretetet. 

Ha .iol!:gal örülhetünk is az imént mondottak
nak, tagadhatatlan azonban, hogy Krisztus miszti
kus testének tanáról nemcsak azok terjesztenek 
súlyos tévedéseket, akik az Egyháztól elszakadva 
élnek, hanem a keresztények közé is belopódznak 
kevésbbé igaz. vagy teljesen téves vélemények, 
amelyek a híveket az igazság helyes ösvényéről el
térítik. Míg ugyanis az egyik oldalon a hamis racio
nalizmus még ma is képtelennek tart mindent, ami 
az emberi értelem felfogóképességét felülmúlja, és 
a7. ezzel rokon másik tévedés, amelyet népszerű 
naturalizmusnak nev~zhetünk, az Egyházban nem 
lát f.s nem akar mást látni, mint jogi és társadalmi 
kötelékeket; addig a másik oldalon az álmiszticiz
mus lopódzik be észrevétlenül, amely a teremtvé
nvek Ps a teremtő közötti változhatatlan korlátokat 
d akarja távolitani és ezzel meghamisifja a Szent
irást. 

Hogy tehát az Egyház szépsége új dicsőségben 
ragyogjon föl; hogy minPI világosabban kitűnjék a 
hivek kiváló PS természptfeletti nemessége, amely 
abban áll. hogy Krisztus testében a test fejével 
vannak összeköttetE'>sben; hogy végül ebben a kér
cli-sben a sok té,•edésnek teljesen útját álljuk; Isten 
l'lött való érett megfontolás után lelkipásztori kö
telességünknek tartjuk. hogy e körlevél által az 
rgés7. keresztény nyájnak kifejtsük Jézus Krisztus 
titokzatos tf:'stéröl és a híveknek ugyanebben a test
hen az isl<'ni Ml'gváltóval való összekaprsolódásáról 
szóló !ant: ugvanakkor <' vigasztaló tanból bizo
nyos t1nulságnkat \'Onjunk le. amelyek sl'gítségf.
vel l' hittitnknak mélvebb vizsgálata a tökéletf:'s
ségn<'k bös(ogpsebb gyllmölesl'it érlelje meg. 

Elsö rész: 

A7. t:g~·ház Krlsztus mlsztlkus tPstP 

E tanról l'lmPlkf'd\'l'. az apostol szavai jutnak 
•·st.ünkhp· Amikor Plhatalmasoclntt a biín. mf.g bö
si>gr>sphb )plt a kN!\'l'lt'm. 1\linclnyájan a harag fiai 
lr·ttiink. clP az irgalma~ Istf:'n úg,· szf:'rl'lt<' a ,-ilágot. 
hngv az ö pgvszülött Fiát adta t;rtl'. Elann~·ira. hngv 
a k~rPsztPn Hi_ggii .Ji•zus Krisztus nf:'mrsak az örök 
alva mN!SÍ'rtPtt i!!azságnss1igának tl'tt PlC'gf:'t. ha
nPm nPkünk. az ö vi·rrnknnainak. a kN(yPlm<'k ki· 
mnnclhatatlan hiísf.gf.t is ki(•rcll'melte. Ö maga köz
vetlf'nül is kioszthatta volna az embPri nemnek 
r>zl'kl't a kl'gvl'lmPk('t. cll' Ö a látható Egyház által 
akarta pzt mf.gtf:'nni, hogy abban az emberek egye
süljen<'k és hogy általa mindnyájan közös munkát 

fejtsenek ki a megváltás isteni gyümölcseinek a 
szétosztásában. Amint ugyanis az Isteni Ige a mi 
emberi természetünket akarta felhasználni, hogy 
szenvedései és gyötrelmei által az embereket meg
váltsa, ugyanúgy az Egyházat használja fel a szá
zadok folyamán arra, hogy a megkezdett művet 
tovább folytassa. 

Mármost, ha Krisztus igazi Egyházát, a szent 
katolikus római Egyházat, meg akarjuk határozni 
és le akarjuk írni, akkor nem találunk nemesebb, 
kiválóbb és istenibb megjelölést annál, amely az 
Egyházat Jézus Krisztus misztikus testének nevezi. 
Ez a meghatározás a Szentírásban és a szentatyák 
írásaiban oly gyakran kifejtett tanokból követke
zik s azoknak mintegy kivirágzása. 

Az Egyház "test" 
A Szentírás gyakran hirdeti, hogy az Egyház 

test. Az apostol szerint Krisztus a testnek, az Egy
háznak a feje. De ha az Egyház test, akkor egynek 
és osztatlannak kell lennie. De azonkívül látható
nak is kell lennie. Azért az isteni igazságtól eltéve·
lyednek azok, akik az Egyházat úgy képzelik el, 
hogy az sem el nem érhető, sem nem látható, ha
nem csak lelki, amely a hitben egymástól elválasz
tott keresztény közösségeket láthatatlan kötelékkel 
köti össze. 

Az Egyház szerves "hierarchikus" egység. To
vábbá, miként a természetben a tagoknak nem 
akármilyen halmaza alkot testet, hanem szükséges, 
hogy a testnek szervei legyenek, azaz olyan tagjai, 

A tilokz•too Kriozlu11., V8J1Yi• •z EJ~Yház őrzi, \'PZPli. 
tanítj• • hívll ayáj•t • viiáll •·rJIPZPirill· 
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amelyeknek különböző működésük van és célszerű 
rendszert alkotnak; akként az Egyház is főkép 
azért mondható testnek, mert célszerűen elrende
zett, megfelelően összeillesztett részekből áll és kü
lönbözö. de kölcsönösen egymásnak megfelelő tag
jai vannak. Minden kételyen felül azt kell tarta
nunk. hogy az első l'S legfőbb tagok azok, akik eb
ben a tl'stben szent hatalommal vannak felruházva: 
nwrt az isteni Megváltó meghagyásából általuk ál
Lmdósul Krisztus tanítói. királyi és papi hivatal.1. 
De amikor az egyházatyák e testnek tiszts..,._ ·it. fo
kozatai t. hivatalait. hivatási állapotait, rendjeit és 
;;:ötelességeit felsorolják. teljes joggal nemcsak azo
kat tartják szem elött, akik az egyházi rend szent
sé•gét fL•lvették, hanem azokat is, akik az evangé
li um i tanácsokat követve, tevékeny életet fejtenek 
ki az emberek közt. vagy a magánosok csendes 
dctét élik. ng~· mind a kettőt sajátos alkotmányuk 
szerint egybekötik. De szem előtt tartják az egy
házatyák azokat s, akik bár a világban élnek, te
\'ékeny buzgósággal az irgalmasság testi és lelki 
cselekcdPteinek szrntelik élrtüket. Végül azokat is, 

akiket a tiszta házasság köt össze. Sőt meg kíván
juk jegyezni, hogy főleg a mai körűlmények között 
nagyon tiszteletreméltó, bár gyakran szerényhelyet 
foglalnak el a keresztény közösségben a család
apák, családanyák, keresztapák, keresztanyák és 
kiváltkép azok a világi emberek, akik az isteni 
Megváltó országának terjl'sztésében oly kiválóan 
támogatják a hierarchikus Egyházat. Ezek számára 
is fennáll annak lehetiiségl', hogy Isten segítségével 
a szentség legmagasabb fokát is elérjék, mely Jé
zus Krisztus ígérete folytán sohasem fog az Egy
házból hiányozni. 

Az egyházias élet sziikséges szervei: a szentsé
gek. Miként az emberi testnek megvannak az esz
közei. amelyek révén gondoskodik a maga életéről, 
egészségéről, növekedésériíl; hasonlóképpen az em
beri nem Megváltája is csodálatos módon gondos
kodott az ő titokzatos testéröl, amikor szeniségek
kel látta el. Ezek a szeniségek a kegyelemnek 
mintegy szakadatlan fokozatai, a bölcsőtől az utolsó 
lehelleiig támogatják az egyes tagokat és ellátják 
az egész test szociális szükségleteít. 

8zent mmer~NZS~K 
Dr. Manastory Elekné 

A kislám·om osztálytársa emlékkönyvébe rajzol. 
(Csitri E'IE'misták. már utánozzák a nagyokat.) Nézem: 
mi készül? Egy kis ház felé ang:~-al tart, piros valami
vel a kE'zében. Aláírás: Ez az angyal elviszi hozzád 
a kis szivemet. 

Csodálatos, milyen bátran rHjzol esy gyermPk! 
Mondják neki: rajzoljon lovat! Megcsinálja. Miku
lást. Attól se rellen meg. Babaszobát. virágos kertet. 
Elkeszül az is. Nagv, öntudatlan merészség vezeti a 
gyermek ceruzáját. Elötte nincs lehetetlenség. Minden
hez hozzá mer fogni. Beleadja egész tudását, s érzi. 
ezzel mindent meglelt. Ha mégsem sikerül úgy, mint 
a naRyoknak. az természetes. Mi vátható egy kicsi 
gyerektól ? A gyermek egyáltalán nem vár magától 
semmit. Nem gondol arra, hogy valamire is képes 
IPnne. Cs11k egyszerűen szereli azt, amil. vagy akit 
lerajzol. (\1inden szépet és jót szeret.) S a szerelet 
IE'gnagyobb jogcíme a merészségre. Nem fogja semmi
be venni a munkáját az. akit rajzol; nem is ítéli el. 
\1egmenti öt a szE'retete. s a viszontszereteiben való 
bizalma. Azért a s;ryermek tervszerűtlenül mintáz. 
Azt. ami épp eszébe, -- mondjuk így, - s:zívébe 
ötlik. a nélkül. hogy számolna a maga erejével. Lesz. 
nhogv lesz. Leegvszerűsiti a rajzolást. Mintáz, a nél
kül, hogy fejlöröket adna fel magának. 

A gyermeklélek szintén merész. 
\1ondják neki föntról : Légy szent, minl a te 

mennyei Atyád is szent! Hallja e nagy parancsol, 
- s nekivág. Nem latoll{at. Nem méri föl a maga 

<.:viing<>ségét. (No ugvan semmit érö méricskélés lenne 
az') \,'zi is. hogy lehetellenségbe fogott? A gyerek
től li'!vsem \'árhalnak többet. 

Erre ll naRvon természeiPs megállapításra támasz
bd va mPri f<>llételezni kis Teréz. hogy lsten igazsá
c:"sságR folytán a kicsinyek védelemben fognak 
rész<>sülni. 

Tovább egy lépései. a gyermeklélek nem gondol 
11rra. hogy van-e valamije, tud-e valamit? Egysze
rűen megteszi azt, amit az élet elébe hoz. 

A Kis Soubirou Bernadette látta a Szűzanyát, 
beszélt v<'IP, de nem tulajdonított ezért semmi fonto
sal ll saját személyének. Csak mivel meglátta 11 

12? 

Legszebbet, megs:zerette. S attól kezdve az élet egyen
lövé vált nála a szeretettel. Élt - szerelett Eltiltol
ták a jelenés helyétóL A szeretet mégis odavitte. 
Rendörök állták útját, összeszidta a plébánosa. Sze
gény kicsi Bernadette egész testében n•megetl. s 
mégse tudott a S7űzanya ellenére tenni. Kereste a 
Szent Szűz legkisebb óhajtását is. Törte kicsi gyerek
fejét, hogyan, mivel csalhalna mosolyt a Legtisztább, 
Legédesebb ajkára. 

Késöbb, mikor apáca lett, a jelöltmesternöje 
egyszer megkérdezte töle : 

- Milyen erényt szereine gyakorolni leginkább? 
Kis Bernadette szeme fölvillant Régi vágya to· 

l uli az ajkára: 
- Rajzolni szeretnék. 
... Nem tudta, mi az erénv. de réglől gyako

rolta. Szeretetböl a Szűz kedvéért. 
Nem hiába mondják BernadetteróL hogy úgy 

fogadta a kegyelmet, minl a jfilszadozó gyermek a 
napsugarai. Csupán élt, szerelett S mert szeretett, 
- tudtán kivül - a Szenl Szűz kedvességét, finom· 
ságát, szerénységél mintázta. 

A gyermek nem n gyal ki mal:(ának terveket: így 
és így fogja szeretni édesanyját. Nem is retteg, hogy 
szerelele anyjáéhoz képest gyöngécske érzelem csu
pán. Csak ölel, csókol, kedveskedik: szereL S mert 
egész énjét átjárja a szeretet, meri magát édesanyja 
kedveltjének hinni. . 

Az Úr Jézus. mikor a felnólieknek is a kis gyer
mekek útját ajánlotta, tud:a jól, hogy minden em
ber természelénél fogvn gvermeklt'lek. Vngy nem a 
gyermekek szereletlörvényc uralkodJk-e n felnöttek 
minden tiszta, szép szereleiében is 'l 

Az asszony nem lllltározzn el. hogy ilyen és 
ilyen módon bizom it ja rnujd he hitvesének szerele
té t. S nem al(gódik. ho.:y \'ujjon eljul·e a tökéletes 
hitvesi szerelelre, 

Ugyanily termt'szeles, e.:yszerű módon szereti 
az apa gyermekét, bmúl ll bmúlját. S tegyük hozzá: 
a 9!/ermeklélek lstmd. \supitn él, szereL S mert ll 

szeretet H törvénye: egyszerű. S me rt egyszerű: merész. 



Kisboldogasszony ls Nagyboldogasszony titkának sz(nes leírása 

. . NéP_ünk. 1J~11ásos köl.!észetében is van helye a képzelet kiegészítő és szemléletes ;átékának. Sz!vesen 
1r]a le és .. szme::• .. k• ~ s~ent torténeteket, illeszt bele a S:cntírásban nem is szereplő személyeket és eseménye
ket. A kovetkezo ket enekben a Boldogságos Szűz születése és mennybemenetele van ily mozgalmasan és 
gazdago~ bemuta_tt,a . . A Sz~t Szűz. születése, s általában a Szent Család életra;za tekintetében igen régi, sok
szor a! oskcresztenyseg elso századaból származó, koholt írások bőven teremnek ef!a;ta ;eleneteket. A nép 
költészete kapva kap e::eken a javarészt képzelet szü!te mozzanatokon. 

l. 

Sziíz Mária születise 

Szent Anna házához jertek örömmel, 
Ott van. aki minket örömmel tölt el. 
J·:gy kis lány az aranyos bölcsőbe', 
f:gi virág. Mária a neve. 

Gábriel arkangyal ll'szállt a földre, 
f:gy rózsall.'velet tartva kezébe, 
Gyiingyharmattal ez volt rája irva: 
A kis tán~· ncvl.' leg~·l'n :\lária. 

f:s Gábor anKyal a bölrsöhöz lépett. 
1\lelybl.'n a gyönyörű kis lány szendergett, 
f:s kereszh·íz helyl'tt kt'l könnyrscppet 
Az alvó kis lány an·ára ejtl.'tl. 

f:s szelid bánatos mosot~·gással 
A kis leánykához így szolott az angyal: 
Három szál \'iráKot hoztam nekl'd. 
f:z fogja példázni éleledl.'t. 

Itt az ártatlanság szüz lilioma. 
Szi\'l'dbl'n ez nyilik s nl'm ht>rvad soha! 
Tiszta lt>szesz. mint az égi angyal. 
f:s szt>plötlt>n. minl a menn~·l'i hajnal. 

II. 

Itt egy piros rózsa telve tövissel, 
Mint majd egykor szíved szenvedésekkel 
Lelkedet, mely most úgy álmodozik, 
Egykor a bánatok összetépik. 

Ut egy febér rózsa, a bánat jele, 
Mert mély bánat borul egykor lelkedre, 
Mely mint sötét felhő a kék eget, 
(J gy borítja az be életedet. 

Most pedig aludjál, álmodj szépeket, 
Mert égi angyalok őriznek tégedet, 
lm, foKadd el angyali esókomat, 
Kis ajkaid mosolyra nyíljanak. 

f:s az elbúcsúzó angyali csók után, 
Szende mosoly nyílik a kis ajkán. 
f:s e mosoly idöröl-idöre, ' 
Reá maradt a kis esecsemökre. 

Mennyel Királyné. kisded leányka. 
Mi is csókol hintünk szent ajakadra! 
Igy köszlintünk örömtelt kebellel: 
"Vdvözlégy, Mária, százezerszer!" Amen. 

Nagyasszony-napra 

Örülj. \'ÍI!'adj tiszt;,ságban 
:\lei!'Virágzott :myaság. 

1\lt>rt Mária Szent Fiainak 
.Jobb keze felöl álla, 

Atya királyi páll'áját 
Kinyujtván köszöntötte. 
A Fiú mlnt édesanyját 
Felettébb megtisztelte. 
Márla, Mária. stb. 

AnK~·all ártatlanságban 
'fündöklö mt>n~·asszonysál!', 
1\lárla. Mária. t>gt>k királ~·néja. 
Bűnösök szószólója. 

Körülvéve mai napon 
Az angyali sokaság. 
Mert megkoronáz h'Ked 
A teljes Szentháromság. 
!\olárla, Mirla. stb. 

Téged. lstennl'k kl'dVI.'sét 
,\z an~·alok rsodálnak. 
Látván szerelml's jrg~·est't 
A mrnnyl.'l kiráh·nak. 
:\lárla, :\lária. stb. 

!llondván: Jiijj ft•l. •'n krdvrsem. 
:\la mt>gkoronáztatol. 
f:s a királyi trimussal 
!\olrnn~·bl.'n julalmaztatnl. 
Márla. :\lárla. stb. 

Az l'll'l'knl.'k eKI'ihrn 
A trombiták zo·n.:rnt•k. 
Az anKyalok i•Jwkli•"rl 
Máriának örvrndnl.'k. 
. Mária, !llárla, stb. 

A mennyei királynénak 
lllind udvarolnak vala. 
:\lária, :\lária, stb. 

Szentháromság királynéját 
A trónosba emelte, 
Szentbáromság koronáját 
Fejére helyeztette. 
Márla, !llárla, stb. 

E napon veU hatalmaddal. 
Márla, segélj minket, 
A te erős karJaiddal 
Oltalmazd életiinket. 
Márla, !llárla, stb. 

IIOII'Y háború és diighalal 
Meg ne rontson bennünket, 
Végtére az örök halál 
Ne eméssze lelkiinkrt. 
Márla, Mária. stb. 

Mondjunk áldast. hálaadást 
A felst'Kes Istennek. 
Hogy Márla i•dl.'san~·ját 
Rendelte segitségnl'k. 
l\lária, !llária, ~Stb • 
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Aratási ünnepségek 

A vallásos szokásokban gazdag magyar nép 
kibeszélhetetlen lisztelettel és áhitattal végzi az Bffl

lásl. Nem tudja elmondani, de valami imához ht~
sonló érzés az. amikor vasárnap délután az érell 
búzt~láblát végignézi és a mellelle lábatlt~nkodó fiánuk 
mondja : .. Na, gyerek, holnap aratás lesz." - S ez 
t1 belső áhilt~los érzés ki is kivánkozik a lélekböl. 
vallásos szokásokkal veszik körül, valósággal me!l
szenlelik az aratást Sok helyt letérdepelnek és imád
sággal kezdik a munkát. Másuli szenl énekeket énekel
nek, különösebben az idősebbek. Egy ismerós arsló
ének az aratást az utolsó itélethez hasonlítja, ahol a jó 
lsten kaszálja le a vetést és szélválasztja a jó búzától 
n konkolyt. - Aratás végén koszorúkal kötnek, bá
mulatos ügyességgel és az ereszalja díszei a kövel· 
kezó aratásig. Másult a templom lámpái köré is 
koszorúkat fonnak. Régen az egyház is hozzájárult 
dZ art~lás megszenteléséhez. Az aralókoszorúknt. 
aratókévékel megszentelte a pap. S a hívek az új 
kenyérból addig nem ettek, amíg a templomban 
meg nem áldt~llak. vagy az új lisztből kt'szült szenl 
ostyát magukhoz nem vették. 

Ezekból a szenl szokásokból valóságos ünne
péllyé nőtt az aratási felvonulás (körmenet.) Egy 
egész napol betölt ünnepi hangulalával. az lsten· 
áldotta termés örömével. 

Július hó utolsó vasárnapján tartják ezt a nagy 
körmenete!. A ,·asárnap biborosan ünneplő fénye az 
iskolába láljt1 !o(yülekezni a falu népét. lmakönyvveL 
búzakoszorúkkaJ, aralószerszámokkal. Nagymise elölt 
feláll a menel. Eién megy egy legény és .!!gy leány, 
viszik tiZ új búzából készült kenyeret. Unnepélyes 
menetben kisérik a templomba, hogy a földi kenyér 
találkozzék az égi kenyérrel, a földi öröm a mennyei 
örömmel. Az új kenyeret hordozó ptir után koszorús 
leányok lépdelnek. Következnek uz t~raló munkások 
szerszámftikkal. Villognak a búzakoszorus kaszilk, 
nyujtózkodnak a gereblyt>k, ft st~rlók pengve verőd
nek össze. Az ünneplő emberhullám körülgyürüzi 

l H T:\ S () S ..\ N Y O S O. F. l\1. 

a templomot. Ott ft legtekintélyesebb gazda hálál 
mond az aralásérl. Ahogy elhangzott a beszéd, ki
hozzák az Oltáriszentségel és körmenetben megke
rülik t1 templomot. Szivhezszóló menele ez a földi 
és égi Kenyérnek. A következő szenlmisén tiZ egész 
fHiu hálája és öröme száll t1 mennyei Atyához a 
kenyérért. 

De ezzel még nem ért véget az aratási ünne
pélv. Délután az iskolában folytatódik. Mosl szegi 
meg az arató gazda az új kenyeret. Az összegyül! 
nép rákezd ft Hymnus-ra. Majd az arató gazda, ft 
pap aratási beszédet mondftnak. Az iskolások sza
valnak az új kenyér előtt. Ezután következik a leg
szebb pilltmal. Az arató gazda odft lép ftZ új ke
nyérhez késsel kereszt jelet ír a kenyérre, megszegi 
és kiosztja. Először a falu papjának nyújt belöle egy 
darabkát, majd a falu előljáróinak s végül az egész 
nt>pnPk. Mindt>nki lisztelettel nyeli le az új kt-nyerel. 
minlha Urunk Testél venné magához, hálát adva 
Istennek, hogy megadta az új kenyeret, amiért na
ponta imádkozunk. 

Csodálatosan megragadó ebből az ünnepségból 
kél kép : Délelőtt a pap nyújtja a hiveknek az égi 
KPnyeret, déluttín pedig az arató gazda adju a 
papnak a földi kenyeret. Milyen lélekbemarkoló ki
fejezése ez nnnftk, hogy leslvt"·rek vngyunk. embe
rek vagyunk. Hkik lestből és lélekból állunk és éppen 
ezért kenyém·l és lgt'vel élünk. E kellől kívánjuk. 
E kettöre vnn szüksé11ünk. És azért vagyunk mind
annyian testvérek, hogy egymásnak ezt nyujlsuk. A 
föld népe elövarázsoljll mindennapi odaadó munká
já\·lll a mindennnpi kenyeret. ll PtiP pedig, llki oda
ndtll mllgál Istennek. kielégíti lelkünk vágyllil. ll 
hitel és örökkélftrló ürömökben reményl ápolja b('n
nünk, amely megéd('siL és megengeszteli földi életünk 
küzdelmeil. 

:\z nr&tlÍ"'i ft•hnnu)Ú!Oo •7.f"rt•IJ(iji ,· .... jt•IJ..t:ltl'j: a' llrUtl't"'U"'I:UI'Iil..~ III'RioÍ .. j •ll'l'•.t:ÍmuL. 1',.., 11 IIIUJ,E,Rr fi;Jd 
lt':!tlr·:.í~o.il.l. ~~ iimiilt· ... f". u llllt!!~ur· "-•·n~··r. 

1 \ O!'nlli!'" Ir·,. !l• • • 1'·'1'11"" 1 d• l.. o L ll'"lllo!l"•lutl:t .. li ll~llllf11#'hl"'l l 
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Kedves ferences adat a törökvilágból 
P. König Kelemen, O. F. M. 

Házkutatással járó veszedelmek miatt a törökvilág 
ferencesei nagyon keveset jegyezhettek fel lelkipasztol'i, 
társadalmi és magyar munkássagukról. Rendtörténelmi 
es általános magyar tört(•nelmi szempontból nagy vesz
teség, hogy a törölt iga <Jiúl való felszabadulás után az 
akkori idők tartományfőnökei nem iratták le <JZ egy<'s 
kolostorok es Páterek törük\"ilúg <Jiatti tevékenységél 
(•s áldozatait. Sok esetben a puszta szájhagyományr3 

n.:ozlet a lo·öngyö•b .. ló•zi arat•Í· 
menetből. A •z••nhni••• l'líitt 
kÖrltlt"nf"'tilrg ,-iszik H lt"IIIJIInrn

ha a kPuy•·r•·t f.• a ko•zorúkat. 
( -\ tnön~&:~ö•i ft·r•·nt'f'!i ki11pupuk 

ui·pr•jzi l')"iiji .. M',I 

,·agyunk utah·a. Meg szerencse. hogy egyes levéltárak
ban ráakadunk a fl'rf'ncc!" te\·(·keny:-:l'g ('.~~·-cg_v kife.il'Z:.J 
.1datára ... 

A füleki \'Úr és nagyne\·ü kapitúnyaJ törtenetében 
buvárkodunk. Ebüsorban " két orszúgosnevü Kohár!' 
/slt'Órl fuleki \'Úrkapitúny elettiirlt··net<·t kutatjuk. Ami-
kor ferthigon kih<Jlt a Kohúr.v-<·,al:.d. leünyágon ,, 
Coburg-cs<Jlád tul<Jjdonába kentit a Kohár~·-birtoi< 
Természetcsen o. nagynn1ltú c . ..;;dúd }(_•\·l·ltára is. Ez a 
lc\·éltár n1a Coburg Fülüp .Jozsiú~ herceg Öfcns0g~..· 
tulajdona. A Fcnsl•gC's Hen:L•g ur nagy szívcsséggel 
adott engedelyt a lt·,·l-Jtúrb<Jn ,·ali' kutatú,;ra. Elisme
réssel kell t'mlitenünk. hogy rnind " Koháry-. rnind 1 

Coburg-csalúd tiszteletremel tó gunclu>>úggal őrizett meg 
mindent. ami t·salúdjuk multjú\·aJ. gazdasúgi. magán
t!s társad<Jimi cletevel kapc,;olatban ctllott. Az ember a 
levéltárban szinte erzi a Bala.'"" .Tuclitok (Koháry Ist
,·ún I. feles.:•ge) e-; " n<Jg~· Kuh<"•r:-·ak ~ondos kezét. A 
legalább szi•zt•zernyi aklil és le,·L'J n•ngetcg<·bcn rövid 
1dii alatt is sz.:•p <Jnyagot gyüjtlwttunk ö,;;zc t:'n g_vkö · 
ni nkre \·onatkuzuj~ag, i Lt-ott tennl:szctl~:-;en ference:-: 
kapl·solatokra is talúltunk. A törtc•nelernből is i:<men 
nagyncvü egyenekre. akik " Kohúryakkal le\'(•lezc·sbe•J 
illlottak. s akik kiizül nem l'g~· a Kuhúry-l'>alúdnúl húzi 
kúplánk<·nt is szerepclt. 

A jl•len esetben P. Kccsk<'mdi Gd:<·rt kcd,·cs leve
It·! kiiziiljuk. melyet ,;zegcdi h:tzfúniik lwrúban irt Ku
hiu·y Istvún 11.-nek 16iM-ban. 

1\ll")gjcgyt·zzük, KccskcmL·ti GC'lll'rt l'icte kolcsünü1 
>;uhinlege,; <·rtekct a le\·dnek. Hcndi tur 1vnelmünkb<'ll 
t·z a nagv nevet kivivott pgvt'•n ltiti~-bPn ;1 SJ.t•t·:-:(·n~·t 
l'lfogl•ilu 'tur(iJ.:.; elöl (ahol o.d.;.kor ldPI'J;.;.th \'tdt l ti~·ú~l
.L:.VliSl'l' n1l'llt•kult. Hii6-ban honlortildi tl;tlfiínük kor·;:·,_ 
ban a protestiÜlS kt:nll'Ok túr,..;ai\',11 L'L!.vutt ltüwz kö
tüttt'·k. s q~yutt kL·IIL•tt szaladnwk :1 :u\ ;ik;.;,,tl. KulUn
l;ü~ll kolll;o;torokbi.ln \'c,Jt házft",niJk. m;1 J ti n•ndtarto
rnúnvür C.:·s tartornúnvfOnlik, n1ígnl'll1 úh!IIJatokkal tl'': 
t'IL•tc.::lJen =-'ZCI"Zl11t ,..;ok bl~tl'~:'é>gl.•t ho:':'/ll l.'\'C'kl'll Út ('SO
dús turelt•mml'l l'l\'~''''v" 1~05-ben Full'lwn tah<>l utol>.· 
kilenc esztendt•.il't tiiltlitt<'l a 'zcnt><·g hm·ben h.dt nw~ 

lti7H-ban a hírl'S szl'gL'lli kolo:-otPr h;Ilflinül.;.c \'oit. 
Ebben az idüb<•n indult múr el a h:'ttt<'·rlwn az l'liik<·. 
szulet a kl'l'l'SZI<'IIY><'g .:•, turöl' közölti l'lcthalúlharcra. 

Tudjuk, hogy a nagy összecsapás alkalmával mekkora 
szerepe volt a szegedi kolostornak és lakóinak, P. Nagy 
.Júnosn<Jk .:s túrsainalt. 1678-ban hallatszottak már hí
rek " török készülődéseiről. A közbejött oroszországi 
(•s lengyelországi háborúk azonban még ideig-óráig ki
toltúk a végső összecsapás idejét. 

Fülek várán<Jk kapitánya, a törökverő Koháry Ist
ván Il., figyelte és figyeltette a török minden fonto-

<abb mozdulatát. S hogy bizonyosságat szerezzen a tö
rök nagyaranyú kcszülődéséröl és hozzá érkezett hi
rekröl. százszázalékig megbízható emberét. a kecske
méti birót bizta meg a hiradás-szerzéssel. 

Erről szamol be éppen Kecskeméti Gellért házfő
nök levele. melyet Koháry Istvánnak irt. s melyet a 
ne\·ezett l'><Jlád levéltarában találunk. A levél szó
;zerinti szövege " következő: 

Spectabilis ac Magnifice Dom. D. Patrone Gratio
;-;issime. 

Mea scmper religiosa obsequia. 

Ve\·én ez elmult napokban Kecskeméti biró uram 
levelét, melyben írja ö kegyelme. hogy Nagyságod erő
sen parancsolta légyen, menjenek végére bizonyos em
berek által, hahogy az török csináltat-e az Dunán hí
dat Nándorfehérvárnak vagy sem? s micsoda hírek 
follyan<Jk ott. Biró uram tudván, hogy annak jobb mórt 
nincsen \'égbem·itelire. mint az szegedi Páterek által. 
:.z kik az dalmatáktól megtudhatják 1 Ehhez képest 
mint az ü kegyelme instantiájúra. leginkább Nagysá
godhoz \'aló igaz kötelességemtől \'iseltet\·én,' én tit
kon az szegedi katolikus dalmaták közül. akik princi
pálisok. kettőt behívattarn az klastromba ezen dolgok 
felöl, akik is mostan érkeztenek csak onnét. Ezek ad 
,·onscientiam fateálják." semmi sincsen az dologban. 
hogy hidat csináltaina az török, hanem minden erejét 
az muszkára fordítja. Ez esztendőben nem is kell tar
tani tőlük. hanem ha más esztendőre indítanának vala
mit. Egycb iránt is Nagyságod nyugodt elmével lé
gyen. ha mit olyast h<Jllok, vagy értek itt e tájon, a.: 
Nagysilgod rL·gi. igaz jó akarata is arra viszen. hogy 
mentől harr.arúbb hírré tegyem. eJ nem mulatom (mu
lasztoml. mig itten lakom. Nagyságod pediglen, ha va
lamit talúln:1 is írnia. csak kecskemeti biró uram ke
.:cbcn kt'll szolgúltatni, mivel most is nem mertem 
c,;ak ezen l<·,·elct is mús minden emberre bizni. hanem 
Kecskemctell irúm. Tudja Nagyságod. törökös földön 
lakom. sziv<'l ,;enkinek sem tudhatom. 

1 A dalmútok alatt bizonyára bunyevát·okat keil 
t•rteni. 

' 1'. Gelkrt 16i2-ben füleki házfőnök \'Olt. s azóta 
szcm.:·l~·es tisztelet cs szeretet kapcsolta össze Knháry\·al. 

., Lelkibmeretesen vallják. 
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u1 l'<'lllJlll> Spe><'lab. ac Magnif. D. V. bene valere 
desiderans, maneo Ejusctern Spect. ac Magn. D. V. hu
millimus semper servus et capellanus 

Raplissime 15 Julii 1678. 
Fr. Gerarctus Kecskeméti 

quard. Szegediensis. • 
A kedves ievel betekintést nyujt a törökvilág fe

rencese! lelki világába. Külön kiemeljük a levél egy. 
némely részét. 

Koháry István Kecskemét város földesura volt, s 
ezé-rt bízvást parancsolhatott rá a bíróra, hogy a meg
bizalú~nak eleget legyen. A biró uram szempontjából 
a "zegedi ban\tokhoz \·aló fordulás jelenthette a dolog 
könnyebb végének a keresését, de úgy véljük, hogy 
sokkal inkább jelenti azt, hogy mekkora bizalommal 
viselletett a szegedi ferences barátok magyar érzése 
cs hir>zerzése iránt. Koháry nyugodt lehetett: ferences 

• Koháry-Coberg családi levéltár: Acta non re
gistrata nr. 16874. 

"barátai" siettek értésére adni (hírré tenm) a török 
mozdulatait ... 

Ilyen hírszerzés és továbbadás természetesen halál
büntetéssel járó kockázatot jelentett. Kecskeméti Gel
lért Pátert a tapasztalat okosságra és óvatosságra in
tette. Utódai hasonló hírszolgálatairól a török tudomást 
szerzett, s ha nem is voltak a töröknek kész bizonyíté
kai, rettentően megkínoztatta őket. Gellért szegedi 
quardián, hogy száz százalékig biztos legyen hírszerzé
sének közvetítésében, elgyalogolt Kecskemétre, ott írta 
meg levelét és küldte el Koháry emberével Fülekre. 
Milyen sokat fejeznek ki Gellért Páter szavai: .. Törö
kös földön lakom, szívét senkinek sem tudhatom". 
Mennyí kémmel, megvesztegetett egyénnel voltak kö
rülvéve a ferencesek a másfél évszázados török iga 
vége felé, amikor a hódoltsági magyarság már-már el
vesztette a felszabadulásba vetett reménységét. A Gel
lért Páternek és társainak mennyi áldozatába és mun
kájába került helyükön őrt állani és a keresztény és 
magy&i ügyet megmenteni! 

BETEGSÉGÜNKBEN ORVOSSÁGUNK. 
Szent F e'enc missziója a társadalomban. 

.:\:; elégr•dt~t/,Jruéget nemcsak n tJzegénység ét a betPgség 
állapota niltja ki úgy a coalcídl•an. mint a tároadalomban, 
hanern a g_n•rmekel.-. lla tJaép s.:firnma/ t'annak, ez; gondot, 
a/do.:atot jd(•frt s /egtOb#u::ör les:PIJényedé:d t'on ln(IJO után~ 
mer·t n:o"-· fenntartása. tápláltisu, ruhá.:á1a, taníttatása sok· 
/.., kerül. licit/w még b~üt kö:éjiik a b~t~gség, e: 
::ú ait u s:.iiliikrP. nally nyomorríságot é1 gondolkodást. A.:ért 
irttí:.nnk ma már s::t?gény-ga:dag egyaránt a jó laten kPp
mcí.<útúl, " l!.'·prmektül, 1<'/Uobb Psetb~n l~gf<'ljebb egy·kPI· 
ltin·l untig mt•gelégt>dtiPI..·. .Uost már megértem a pogány 
lelliiilett•t, mely u n_,·omorék és bet••g gyermeket Vf•s.zni
pu.•:tulni en[IPdt••, mPrtluit """' életképes, .-ele csak foly
torw.~ ri_HÍ.f! f;.<~~ kii::la·iidé."4 ler1ne. 

}iill u: tildort /úis:tru, ki magáho: hívta és öleltP a 
1-!YPrmela·t•t: s a bett•gjét •=erette n l. gjobban, mert a: szo· 
ru/ rt•á h•ginl•tihh fl gyöngPtlsPgre. ..Engedjétek l1o.z.zám 
jiinni a la· i:~ if•,if•J..·pt, mert ih·er1eké a menn\·ek országa! .. -
han~o:t•ltta. .1/ikor tanltt·Ónyai ti: elslis~jgról vitatko.:tnk, 
Pf!)' g_,·,·rmt•J..·,•t ci/lit a kü:é1Jre 1 enr1ek a lell.:iiletére hirja 
jél <J fig.>·•·lmet: .Ilu '"'"' l•·s:t~k olyanok, mint ~ gyermrk, 
nt•m mentt•k bt• a m••nn,\'t•k országába•. Kris:tus ad•a mes 
a g_,·t•rnwknt•k a.: iJ.!a.:i Prtékét, cuóta a kPres:tényaés e 
s.:tdlt•nal~t•n jár el, nril.:or iíket fJtÍrtfogásba t'es.:i, lelenchá· 
.:ukat, rrPn•/ijint .:l'tPiu•t, siít javítót is fillit /Pl ré.~aükre, 
mPrt rlf>nr ,-,•s:iti el tii, elm,;t, hogy még a t·adonciJól is jó 
t•mf,Prt furu;,Ijorr. mPrt a nrPntir köriilmin.\'Pket i• tekintPt· 
/Jp I"Ps.:i . . \lila·,;nt a I•PIP1f tt•totiiktJt g_H?rmekkórhá.:akban lf)'•Í· 

ll.'· íja. ri~y "' r•ljérdiilt len·iiket is gondos kezeiPs alá t'es:i. 
A: l.•t••n k•'l''"';.,.;,. r•s••ll joltokat igyPks:ik nagy-nag, s:r
r,.tt•ttt•l tJltiint•·tni. 

.1/inthfl , ri . .,:ttu utti11 e.: eJ lángoló gyermeks.:Pretf!t 
/u• r,. ,.,.!f,.dt•tt nJ/na. u rajonflÓ Rondcukodtis alábiJ hagyott 
l·o/nn .. ""i;;t•tlt ft•TPrJC IIIPI-{tirtÖ S:OÍI'P, 1\.ri,:z.IUI iii(,\"PÍrP rP%0· 

nfi/,; lt·ll.·e u:onnnl munktHJa tíll••tt s a ~)·ermpi.·PkPt naP· 
It•,.: _.,z,•rptf•ttel t·ettP l.·iiriil s l'ilti.Ri rt>ndje életbelé[Jtett;,,;. 
•·el a 1-f\"f•rmt•kt•l.· l.·t•n•t,;t u s:Prat C•allitl saeiiPrnét·Pl aknrta 
mt•;.:tú t~ni. annak lm/du~ mulf .•/atára óhajtotlll fPIPmPlrli. 
. \·,,m ·"=ándt;ko.:ta a ll}'t'rmPkt•l.·t•t m,.~:JOa:tani s.:iileiktiíJ, siít 
u f.f\·t•rmt·l.·,.hnt•k ..; . .,.•::aadttJ n !lZiili'ik••t. A tt•rciáriru hitt·•··•· 
ltÍr.~uk u IP!lllflll\"O/Jb kiru·.•nPk tekintik a ~yPrmPk~l: lstPn 
,;J ,J ··••inak ,,,::;;1..- ·: mi11t arnnyl..·aJu-!lot tiszt~lil.·, mPly irk,•t 
n•liil.· ii.•.•=•·hbti : nr "-'" idnnk tartják, mPI_y n.: Pget a fii/,J. 
tJ,.J ;; .• !4:t•~:"l'r.colju. A lwtP/l I.H"t•rnu~l.·er pE>tlill odaadó u·•·· 
rt>tPttr•l fÍ[mljtil.· s mindt>n áldozatini meJlJlYÓilYÍitÍitÍn ftiru· 
tlo:nuk. (;_,·"rmt•lieJ..., .. ,.J folllall..·o:nl gyermPkcled IPikiilt•tri•·P 
nílrwl~ iík i.•. 

S:t•nt f'f•n•rw a·il illi rPndjP#JP ru>p".•, .•nktapri rsaitidok 
illt· . .,:/.-,.,Jn,·k t~, .. itt nt'ln ;_.,",,.rik n: PI{Ykt>t.kt•tt•Íf'.•k•;t, ,,"". 
ft·lnt•lo '' J.!.'"''rmt>litíldti . .,ttíl. m••rl u:t t·nilják: tJhány ll,\"l't·· 
lllf'Á". fl fill_\ i fiTUII_\'.'I.:tÍI jri:i iikPt Jstt•nhl'z:, .\"t•m 11.\"li!f fÍ fJ 

"Zt•mii~lu•n. htliiPm ,>,J,._., tP.•tnir. ki .•:omar·.stipukhan ártat· 
/un hNJ,:h.,;,.,.J IJt•uran_wJz.:u élt>tiik·•t. Jin PJlyik ~yPrrrwk 

" !4o/o kii:iil mPI(IuJI. ,."". t'Í~as.:tnllrnrtJtltJnuk, nu•rl jut i.•, 
rrwrwl i.~ ,:_., kitiinh•h•ttel.·npJ..· érzik magl4kat, me t 1!111•11 
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méltónak tartolla ük~t. lw[Iy •·snlrídjrrkból r·cílautoll ki arr· 
gyult a: égrre~·. 

.~liként S::ent f"'erPnt' szellt!me llít·tu ,;h•trP n: P!{ri ''or· 
mát, a .•:egényá/Joló 1\',ir·érekPt, ug_\·ancsak P~ léptPttP. ak· 
dóba n: iskolcíkat, a pr'c.•i s a többi g_wrrrlf'kkPrtekPt, hol 
lstf'n s:r.PmPfényét npt·~lrk, áJwljcík, tnnítjrik, komolyarr Pl 
cler111, jcíts.:i kedn·pl, u #Joltloll éiPtre. E:: a j'Prt'tlf'PS t~z:PrP· 
tet !lÍmítja el a s:iilúk arc•ín aa elégPtletlellsf'g dun·n ,:_. 
kún;ti/t t·oruisait. 

1'. n,:thy Apollinár O. F. M. 

Láttál-e viharban küzdö fákat '! 
S láttál-e tövében virágpalántákat '! 
Meghúzódva, félön fölfelé tekintve? 

Arrikor a fákat dühösen tépkedte, 
Ustökét megrá::.ta, kezét kettéliirte, 
.. Minek az Öriás, sokkal jobb a törpe!" 

S a/ig hogy az imént két ér> keze tört le, 
Lecsapolt a vil.ám, "megfojlom örökre. 
Hogy ne álljon ellen, ha üt a szél ökle !" 

Láttál-e tyúkanyát sikoltva hörögni, 
Csirkéket rohanni, anyjuk me/lé bújni. 
Mikor a héja kezd vijj,>gva körözni ? 

Fit:melted az anyát, kicsinyél mint fé/li '! 
~észen a lámadó rút s::.emét kilt;pni, 
Eletével védni, merl csak öket félti . 

Láttál-e vezetót népe közölt élni, 
Csak népéért élni. drága jó testvérem 
Láttál-e le ilyet, századszor is kérde·n '! 

Láttál-e vezetól népével szenl'edni '! 
K6nnue::.oe küzködni, gondokl<íl roskadni, 
Amikor más pihen, lt!érled dolyo::.ni '! 

Magaszlos híoalás, köves, röglis pcilua. 
Feltöri a lábcit. ki e pályát járja. 
Mégis erre lépek, szerelern a népet. 

Füze~; I~tván. 



é!-i terjCI-'Ztf'ttünk. A naf,!yhöjthen nriflflt'n jsegitsen mt"g Lenniinkt"t t'zut:m il", ho1.n 
vaoárnap közii• keresztót járást végeztünk. szent Ferenc Atyánk mi-ltó követői le· 
A nagyheti lelkigyakorlaton jelen voltunk. hessünk. 

Oláh lstwáll honvéd 
1943 janu6r 13. 

Beozámoló a Szent Ft"rene ll aJ mad· 
rend 8Óodi t'SO!IOrtjÓnak }9-12, rvi 
működéséről : SzNctettt·l kii .. öntöm ft. 
Lelki\'t~zt"tt'i Urunkat, kech·t>!-1 rf'ndi tt•!"t· 
\'éreinket Í"'l- a ked\'t>~ \'endé:.rf"ket. 

A Don látóhatár peremén felbukkan 
a napkoroag. Túzozemével oumlét tart 
a ozender~6 ma~yar tábor felett. A szolgá· 
la too raj órszemén kivül aligha lát valakit. 
Pihenoi, alu do i kivánt minden mag) ar 
utáoz. A vad orooztámadások, mik érték 
a magyar vonalat, áll, szilánlan, és a 
magyar er6n megtör mindf'o támadás, 
mert inkább m• ghalni, mint valamit fel· 
adni, ez a jelszó. 

KriHztus koJmrHójához a virágo:... beszer- •• 
zésénél és feltli'7.itéoénél oegitettünk. A 
Pünkösd másnapján tartott szentségimá
dáoon felváltva egéoz nap jelen voltunk. 
Délután 3 órakor l órai kiizös imát 
végeztünk. Szent Péter és Pál ünnepén 
szintén egy 6rai közöo imát mondtunk 
(·• azt llazánlo.ért és katonáinkért aján· 
lottuk fel. 1\legyéo püspökünk arany<ni· 
oéjére lelkicsokrot kéozitettünk. Egy 
naf!yun I!!Zf'gény özvegyasfo\zonynak két 
havi lakhérét kifizettük. Két szentmisét 
mondattunk ttzent Ferenc Atyánk tiszte· 
IPtére i·s a Rózsafüzér Királynéja tisztele· 
tére. Töbh kilencedet végeEtünk lla.án
kht éo a l1arctéren szenvedó katonáinkért. 
Karácsonyra mintlegyikünk, akinek m6d. 
jáhan állt, egy·Pgy szegényt ellátott éle· 
lemmel. Templomunk takaritásánál 
többozör segí tettünk. A Magyar Szeulföld 
javára alamizsnát !!YÜjtött és küldött két 
r•·ndi nt'lvérünk: özv. Szabó Mártonoé 
VáZ"nok, 128 P -!O fillért, VinceJózsefné 
Sásd, i 5 P 90 fillért. Foh·óirataiuk: 

Mult .év jnnuúrjáhan tartottuk lllf'~ 
utoho~ó évi köz:,!yűlé~o~iinkf't, melyen ft. 
Lelkivezet{)nk. miután a Lf"!-izámolót fel· 
olvastuk, lllP;,!elt·~rcli•sí·t fp jezte ki {·'l'. 

buzdhott, hol!y il.!yel...t>:uiink miruli:,! mi· 
nél több lt-ll...ier~·)t J,!ylíjtf'ui ma:,:-unkLan 
és a szeretet !"zellf'mélw·n júpéld{n·ul t•löl
járni mintleniitt. Ff'hruárl1an a kf"llt•lJif'"l· 
len havazás l•s hid('J!' miatt elrnaradt n 
hn,-i ~yűléf<Oiink. dt• k.üziiliiuk J...ét n·ndi 
nővérünk t;uz!'lul Áf.!u!otonné Í'!4 Yi<'!"f' 
Józsefné Íl!t'n !'Zép l·io ha!"7.IIO!S munkát 
\·é~eztek. llázhá!'<zun ft·hl-rru•mtlt é'!Wo tii
rülközóket l(yiijtiittek a pét·,i hadik6rház 
számára. Márl'iu~i ~ytilé:-oünk.ön Jézu)j 
szeo\'edé~eirűl t·s a kerr!'lztút járfl,..r6l 
kaptunk hihebh tunítá•t. Aprili•i !!Yűlé· 
sünk jelszava: IP!!Y<'h'k híh·k még a ki· 
c~in~hen i~. Errlit tartott maJ.'yarázatot 
ft. Lelkh·ezetl)nk.. ~lájw.;i (·"' júniusi g~ Ű· 
lésünkön ft. Lclkivezt>ti)nk i~mf"rtrtte \'e· 
lünk temr,Jornunk lwrf"rlflj·zt~~ét és Lú· 
torzatát. J ú li us i i- yííli·!"íink.ün twltuk nw g 
Réz 1\larián vizitútor at~·ánk l<ítog:atá!-lát. 
Auguwztusi J.(yűlé!-íink lt>lkioh·n~mánya 
volt, hol!y elt'i!"zür if'nH'•rjük lllf"l! IJ[•zunk 
táját é-s igyf'kt-zziink azt te!-tilt>l!·h·lkif'~ 
rendbeo tartani ~zt•pternht>rben folytah·u 
az előző had lt•lki lanítá!'lt o tt~!'lti-lelki 
rendbt•ntartá~ról lw!-izélt l.elkiH_'zt>tt'ink. 
Vitr:yázzunk uttlwnunkra. a ránkhízott 
lelkekre, lw~y ne járjunak Íl~)' mint 
l,ilátus, akit fi~yelmt•ztt•tf"tt u~yan a fe· 
le.ége, hoJ!y ne bánh•a az i;::azat, m{·~i~, 
mert JOá,·a ,·olt, nem nwrt kiállni mellf"ttt". 
Ne en!!etljük, ho~y •·•alá•luukhól \alaki 
PilátutoO módjára mef!lag::ulja az t· ra t. 
Igyekezzünk jé> pi·ldá\·al, •zép oz6,·al 
odahatni ahol urra ~ziii..t!i{'f! \·an. Imád· 
kozzunk •oku t awki·rt a I..Ikt·kl•rt. akikPt 
ránk bizott az l!oih'n ~ akikl·rt mi "'zám· 
a<lássol tartuzunk. Okt(,Jwrllf'n ft. I...Jki· 
,.e etónk ft'lhhta fi!!p·lmiinkf"l, ho:,!y a 
Szt'íz An~ a t• kf"d\'f's hónupj[• an n f' ~zÜn· 
jünk. mf"~ a rÚZ!-<afüü·rt imúdkozni. :\'o
\·emhf•ri lt·lkiuh·a~ruán~ t n 'la;::y:~r n~• rá l 
l'imú fuh6irathúl 't•ttíik. nw l\' az al[l· 
zato~l!láf,!rÓl !oo7Óit. ~zt·nt Ft•n:IH' :\t~i111~ 
kf"tlv M t•rérn·{·ria. rw·ln·t oh: ~zÍ\'t'i"'t'n 
J(\- akoruh s r;t•kliuk i~ l!~·~~~orol;11111k kt•ll. 
Decf"rnhf"ri Jl)'lilt•-.íinkiin Íi"'fllt•rtt·th· ~Zt'llt 
Hendaluphl111k l·lt•tl·t. Ezt·uk.h iil. mh l' l 
f.!~·iilé"'Unk {·ppt·n Luco napjárn e!"t'lt, he;. 
\'eLbt'n Lt•!-<zc'•h !"Zt. l.twiárúl i!" . 

. Más tt•y{•kt·n~ kt·d{·!'liiuk: Szikora Erzi"'t·· 
het rt'ntli nthf·rüuk u ~zh· uj!":.ig: tt>rjt'!'il> 
tójt'. llt•lt·nkint 711 - ao drl.-ut ad ,.J. 
Azonkí\'iil KaEOzap l!'it\'án trj!OÚJ!ol t·'" fii· 
Zt"teet~kl·k.t't tt'rjf"i"'Zt. 'li• dn~újau ll·rjt'!"ZI· 
jük a káromkodil~o~ t•llt·ui riipel·dulákat. 
Ezeket a ~7.0111!->ZÍ'dn!-< kiizi"',·'l!t'I..IH"n i~ 
kiofolztoltuk. ~lillllt•r•ft'·lt• ,·ull:'l!'l••:- fiizt'h'l'!'i· 
l.. l• ket, i,:y: Fújdahna .. :-iúíz \ 11~ a til'l:ttc· 
lf"tl•rf', ~n·nt :\utal fü:tt•lt·~•·t. horn·éd 
imukön~n·ket, rÓ~<Ifiiz(·n•kt't adtunk el 

Ft>rf"ru·es küzlöny. vagy Mag}'.ar Harát 5 
p~ldáu~ ban, Jsteu Oalooai 3 példányban, 
Magyar Szentföld IOO·on felül, Rózsafü· 
zér Királynéja 10 darab. 

Eddig tart beszámolónk a multévi 
muukánkr6l, melyet lsten nagyobb di
t'!'it.i!"ef!{•re, éde~ Hazánk jobb jö\'őjére 

ajánlottuk fel. Kérjük a jó I.tent, hogy 

Ebben a bósi közdelemben eoett el 
az orosz harcmez6n egy !'Zeret6 férj, erz;y 
J>Ólolhatatlan jé> "édesapa", nemkülön· 
ben a "Magyar Barát" olvasótáborának 
egyik tagja. Haza várta Űt a c·alárl me· 
leg ozentélye, de várták !'i ógrád•ipek köz· 
ség lakói is, mert jé> hognármesterük 
é• lelkes épitllmunkáo volt a falu rende· 
zéoéhen. ö,vegye, kio leánya, nem ~~ye· 
dül imádkoznak a "Magy•r Hósért•, 
hanem sok ezren, lik e htphan nevét 
ohaosák. 

A Don mentén elcsendesedett a harci 
zaj. l\lap;yar sirhantok alatt m<~![yar bósiik 
p~he?.nek és \árják a boldog "Feltáma· 
das t. 

R. I. P. 

Isten Anyja: Mária. 
Te mgy, Te "" anyák gyöngye! 

f:Ited tiszta áldozat. 

.V em !'Olt kinr·sed más a földön: 
Cwk kir sziiltél: Szent Fiad. 

Csal..· f.'rPtte clobhant szit'ecl. 

l:rte sírtad könnyet/et. 
f:tted ter/Je bármily nagy l'Olt, 

Vállad még nem görnyedett. 

Te t•ag)·, Te " legnli!()'Obb l>ölcs ! 
.rvem trulá&&al vetsz szelPt. 

.\em kiáltw áll.•: ki harcra : 

Szít"ed csak hisz és szeret. 
f:s ha kérdik: mi az élet. 

llliért e földi uenredés ~ 
Fiad nerét mondod halkan, 

S szemed a keresztre néz. 

Kot·ádr Ferenc. 

i«Miv-4hrp SáflfÚM. v.eueiUl : 
Kisfiam. 

A.: é11 ld.•fiam ha.:al'ár esténkint ... 
A.: én aranyo.•, olws ki~fiam ; 
Apuh·ám, m~ndjad, hoztúl-e t·a/umit ~ 
l. ú d" nézzem ('J l~-, a :.•t-bedben mi t·an ~ .' 

FJ.!Y h:is ('u~·urh·a minden este alwd •.• 
. ·1 .'l::it·em ru/om estérrki11t, - neJ..·i : 

RoldoJlan néz rám, - mert llfi{Z,\'nni.'l 
llofl."'+' édesapja forrútr ,l(;;(•n•ti ... /tudja: 

A.: életem, a boldo!l.•tÍ!-!Onl néh:em .' ... 
A mindenem, nz én ilini fiam! 
A.: f;letemet, c.•ah· Űt;rlf• éif•m, 
Jlt•rf O az én egyf•tlf'n rem~tr)'Sf;gem : 
A a: én olw.l( kis aranyos fiam ... 

De mások lennét~kl ... 
Tn;nok remPgnek mtJg ; 

or~zti;.:ok mP!{(Iiilnek . .. 

'J'wlui t·agyunJ..· Pi,)' 

n•ttentt'i időnek ... 

J 'érl'irá!{ok nyil na/.:, 
1'unkuk diihörögrJek •.. 

:;úhujnk siJwngnnJ..·, 

Kijnnye van a rögnek· ... 

Cuflar idiTk járnak·, 

Res:.ket a Don-menie . .. 
l ·ért cipf'l a J 'o/fo! u, 

G~·<i.•:l - a naplemt•t:lf•. 

ll ej, - s;;t1kkebll1 rw!(yok .' 
Ha odamenm;tt•l.·: -

De má.•l.·ép tetlllf;tl'l.: .' ... 
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G A L A M 
IFJÚSÁGI ROVAT 
Rovatvezetc5: Dr. Monostory Elek:~» 
Eger. Vécsey-utca 25 szám. 

Hol vaqy, István király? ... 
Tüb:,, mint kilencszáz évvel f'Z előtt 

a pogúny magyarság ködös éjtsza
kájába belevilágitott egy halvány 
üstükus. Fénye sápadt volt még. Mé
gis úgy érezte a pogány lélek, hogy 
ettől a piciny csillagtól félnie kell, 
mert lángralobbantja, elhamvasztja a 
pogányságot. Valóban. Vajk, Géza 
fia. a kis csillag, Istvánban hatalmas 
üstökössé lett a szent keresztségben. 
Ekkor kezdett csak igazán tündö
kölni, az első magyar király lelke, s 
vele együtt királyi tekintélye is. Lel
ke ignis ardens, nagy kohó lett, tele 
jóakarattal, szeretettel, és nagy, nagy 
bölcseséggel. Boldognak akarta látni 
szerelett népét. Azért megkeresztel
tette a magyarsága!. 

A lelkiek mellett, alamizsnát osz
togató Szent Jobbja nem szünt meg 
segiteni a nyomorgón. "Ha valamit 
tesztek a legkisebbnek, nekem te
::zitek"". Istnin király a legkisebbnek 
1s adott Szent Jobbjá\•al, és Istent 
,;wlgálta. 

Megöregedn'n érezte. hogy nincs 
múr sok hátra életéből. Kire hagyja 
n:~gy kincsét: a kereszténység virág
pompájában álló magyar népet? lm
re meghalt már. Koronáját, kardját, 
r.emzetét a legszentebb Szüznek 
ajanlotta. Ot \'alasztotta pátronánkul. 
S az Istenanya azóta szerető, anyai 
puJastját n~·ujtja nekünk védelmül 
minden bajban. 

Hálósak \·agyunk első szent kirá
lyunknak, mert megtanitott szeretni 
felebarátunkat, s megtanitott hűsé
ges. gyermeki szivvel szolgálni a 
Szent Szüzet. Kilencszáz év távlatá
ból is keressük Ish·án király szel
lemet s gyógyító irként orvosoljuk 
,·ele megsebzett szívünket. Hivjuk 
Ot. s ajkunk nem szünik meg imád
kozni: 

Hol \'agy István király? 
Tt'ged magyar kíván ... 

Lauly László papnö\'., Mohács. 

JO I:JT. JI:ZUSKAM! 
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Hallgatsz kis Királyom? 
Hozzád száll hő imám. 
Hálát rebeg ajkam, 
Tekints eyy kicsit rám! 

Feltárom a szívem 
Előtted nincs titkom, 
Be!'allom: nehéz volt 
Előre haladnom. 

A harc kimerített. 
Bocsásd meg hibám.' 
Engedj r·eled lennem. 
Ara11yos Jé:uskám! 

Kérem áldásodat, 
\'l'lr·e már águacskám. 
.Ici éJt Neked is 
A rCinyos J 1: Z US KA M! 

Kalocsai Márla, Kassa. 

B D ú c 
lllVAT AS. 

Az élet elmúlik, 
a percek szaladnak ... 
HÍ\'ott az Isten 
rabnak és szabadnak. 

Megyek az lstenhez 
fel a magas égbe, 
egy kicsi cellába: 
az Isten ölébe. 

Nem sajnálom, Uram. 
Tőled én a Tavaszt. 
Minden Tefeléd húz, 
semmi itt nem marasz!. 

Eltemet a halál, 
befogad az ~let! 
Múlandót örökkel 
soha nem cserélek. 

Nincsen semmi vágyam, 
Nincsen semmi kincsem. 
Megyek eg~· cellába. 
ott trónol az lsten! 

Zslnszky László, Budapest. 

APALY-DAGALY. 

Dicsőítünk, 
magasztaJ unk, 
Klrálynö! 
Drága, Jó anyánk, 
t.-s nézz le ránk, 
és nézz Je ránk 
Mlasszonyunk, 
Nagyaaszonyunk! 

OGY SZERETN~K! ... 

úgy szerelnék ... kicsiny virág lenni, 
Fehér oltárodon megpihenni. 
Vágyó dalocskám súgnám ott Feléd, 
Parányi szívem gyarló énekét. 

Künn most örjöngő szél tépi a fákat, 
Az emberroncsok görnyedt vállal jár-

[nak; 
úgy szárnyalnak a gőgös jelszavak 
S erőszak lett á szabadakarat. 
Némán néznek minden szenvedöt, 
Búrgyúnak tartják a keresztviselőt 
F.s bár titkon, csendben száll !méd, 
Megmosolyog a saját édesanyád. 
.i (·zu som. ne lásd a torz lelkeket, 
Kik nem tükrözik Isten-képedet! 
Nézd az illatozó kis virágokat, 
Kik Hozzád emelik szinpompájukat! 

csöpp virág le-Néha kíapadok, mint a patak nyáron, F;ngedd. hogy én is 
(gyek, 

Ki sZÍ\'ét nyujh·a könyörög Neked. 
Hófehér Ostya, ó légy ezerszer áldott. 
Ovd meg a vesztébe rohanó világot 

Szívem olyan, mint Alföldünk szél
Elhagy a múzsa. [fútta homokja, 

Elhagy az úbránd. el az élet, 
Ogy érzem már nem is élek, 
Ha élek is, ez nem élet. 

De ha csak parányi szereletet látok. 
Elönt a vágy, hála, múzsai lángok, 
S munkához látok. 

Zakatol a szivem. üt, kalapál, kiált. 
Tollat ragadok, írnék száz bíbliát, 
Hadd oh·assa minden aszeretet szavát. 

Hófehér krétával írok a világra, 
Hogy hófehér legyen e fekete tábla, 
Minden földi szennyre ítéletem: 

[,.Máglya!' 

Szeretetkristállyal telt a lélek-véka. 
Ilytm \'agyak neha. 
S igy \'agyak neha boldog nérnal 

Füzes István, ~rsekcsanéd. 

ISTEN-CSODALAS. 
Süt a nap ... Fehér lepkék úsznak 

<JZ aranyos napsugárban. Rózsák il
latoznak. bimbók fesJenek ... 

Einezem öket ... Be szép va.~y. Is
tenem! ... Cikkáznak a csíllagok, a 
hold ezüstösen mosolyog. A fák sej
telmesen zúgnak, s néha egy-egy 
c~illag lefut az égen. 

Elnézern öket . Be csodálatos 
vagy. Istenem!... Moziban ülök. 
Eliittern forog a \·ászon. Hatalmas 
fEelhiikarcolók fölött repülök "'ázá
\'al zúgnak a légben. 

Amulom öket . . . Be nagy vagy. 
Istenem! ... A természet. a techni
ka. az egész világ Téged dicsér: Te 
alkottad. 

Lltvay Piroska, Nagykanizsa. 

Bencze Márla, Budapest 

A MINDENNAPI KENYf:R. 

Az aranyzuhatag áldásthosztóan 
hullik mindenre. A fák diadalmas 
zöldje összeölelkezik a ringó búza 
fénylő aranyával. Kiváncslan kan
dikálnak ki belöle komolykék bir
sanyos szirmaikkal a búzavirágok, 
mellettük vidám, nevetőpiros pipa
csok nyujtogatják hosszú száraikat 
Dolgos. erős kezek jönnek vidé.man 
az aratásra. Munka után kibuggyan 
a szívekböl az öröm, és száll a gon
dos Atyához. Mindenki megköszöni 
az érlelő napsugara!, a föld szom
júságát oltó esőt, és a mindennapi 
kenyeret. 

Mecsek Margit. 

Mllliók költeménye. 

1 e <·;sz a mának, s kacagva 
jarsz az izzó Föld felett, 
ezer gyönyör, ezer igézet 
t~!,!cd hív és rádnevet, 
sztmedbe fényt dob, ... és húz. 
,; te nem monctasz nemet. 
S nem is félsz att•ll, hogy eltemet" 
Te m<·gy <·s nemsokára már 
k;ll·;•gni fogsz a szenteken, 
az úlmodókon és a tettrekész•~Jte,,, 

~ l:i•ltökiin (•s a prófétákon is, 
,; a kispolgári élet minden gyö-

\ '!<~·ed! [nyöre tiéd. 
Zslnszky László Budapest. 



Hittel éa tudáa~~al. Jelea jezsuiták 
életm6ve. Szerk. P. Gyenia András S.J. 
Amit hit, tud6o, enel'l!ia éo elozánt aka· 
ral tud produk61n.i, mindaz tündöklllen 
világlik ki azokhól u embeúbr6zoláook· 
ból, amelyek a jeleo ozerkeoztll ozakava· 
tott szerk.,oztéoében hirdetik egy nagy· 
multÍI tanltórend felbeceülhetetlen értékú 
kultÍirérdemeit. Az emberábrboláook 
feotlli a legozijlorúhb kritikai érzékkel, 
mély tudá8881, meggyllzll erllvel, ozlnea 
és fordulatoo ellladáoban érzékeltetik a 
aagy jezouiták áldozatoo munk6ját, amely· 
ben a hit Jánglelkd apostolai mellett 
megazólalnak a tudomány rendllhetetlen 
héroozai is bizonyságául annak, hogy a 
hit lobogó fáklyája mellett a fegyelm<'· 
... tt munkakéBZOég éo felel688égtudat min· 
di1 tud nagyot éo maradaadót alkotni. 
Xavier ezt. Ferenc, Hernatb Péter, Sziató 
István, Káldi György, Claver •zt. Péter 
a vad indiánok apootolainak, a bollan· 
diotálr.nak, Colombiere Boldog Koloo, 
Germinoi ozt. Ferenc, Müller Kriotóf, 
Caotiglione József, Sajnovica J6noo, 
Nonnotte Koloo Fnenc, Fáy Dávid Ala· 
joe, FeUer X. FereLO, Klobuoiezi Klolou· 
oiezky Pl-ter, Roothaan János Fülöp, 
Hagea Jánoo, Czimmermann Istvin éo 
Menyhért Láozló, Komárik J.tván, Piater 
to. ároly, Domokoo, Gavrie Illés, Lippert 
Ferrnr áldáso• tevékenyoéll(rblll tf!vlldik 
öaoze az a alne• mozaikkép, amelybt' a 
maii(Jar faj méltó képnaeilli munkáosá· 
gnkkal ngyaneoak ozínpompás mozaikkö· 
veket illroztettrk bel<'. Feltétlen elisme· 
rés illeti meg a tudós szerkeoztllt, aki 
munkat6nainak harmoniku• együttmd· 
ködéléért méltó emléket állitott a je· 
zonitarend elévülhetetlen knlturmioozió· 
jának. Dr. Bf'nlml'irh hft•án 

Emberek a ködben. lrta : ljjdl An• 
tal. Egy óceáajáró hajó néll(ynapi életé· 
b.,n meaieri kézzel ozövi a ozerzll For· 
1áeo (;yörll(~· magy. r filmrendezil é• 
Helga Oloen dán hep;edfimfivéoznó ro· 
mantikuo ozerelmi ro•ll(rnyét. A hajó uta· 
aai az eloó világháboru után Európából 
veriidnek i;ooze, hop;y Am<"rik6ba keriil· 
jenek. Annak a kornak tipiku• krp,i· 
oellli Ilk : Thalmayr, a tudóo jez•uita. a 
himev~1 amerikai mozil'zioé!'Zo5, az 
amerikai milliomot~n~ l'izon\-·talan e:\ito· 
tenciáj6 anll(ol világjáró ud,:arlój val. a 
japán herceg. a hindu maharadzoa. • 
uovjrtkiivet. a fr11nria ujaágíri•, a koz· 
mopolita zoidó bankár éo a kidndorló 
romániai 1.0idúk fanatikus tömr11r. Ami11 
Forgá. • (;~örp;y éo Helll(a Olorn ••errlmi 
rell(én~-.. fonóclik, amel~·blll rll·nklárnl 
Béesnrk í•o IJerlinnrk az t"lsll vilá~há· 
boru ntáni fékeveoztelt, nynjii\'Íoponlol 
aem találc'o élete, az óreánjáró köclhr 
keriil éo "lliY tenl(eralattjáró, amf'ly " 
Kanadóba utazott angol ki rá h l kioc<rtf', 
)~ket iit rajta. 

A hajú IIIDnkást~z~tnél~zt-tP 1'ellázo•l {•.,;. 
aa rnnrk n~omán keletkrzrtt JNÍnikhan 
mindenki leveti <'j!yéniot.~o~ét, •·.ak Thal· 
mayr jezsuita áll oziklaozilárdan hitrhrn 
mejlliDII(athatatlannl, hop;y az lotrni h· 
p;yelrm fo!Ua ntej!mentrni a hajút í·· 
a_.m •• fl07.o\jf'lkilvrt intf.r.krd;.,.,,.. •mf"'ll~·,.l 

a Sarló nevü azovjetgllzöot rendelte 
•zikratávirú utján az oceánjáró mellé a 
lázadáo leveréoére éo a haj6 megmenté· 
sére. Az éles megfigyelések a tipuoábrá· 
zoláook val6oágoo meotermdve a kis re· 
gény, amely emelkedett nemeo ozellem· 
bea világit meg eo•ményeket és Forgice 
Györgyben a törhetetlen, érvényesülni 
akaró és érvényesülni tudó ·magyart 
mfivéozi ihlettel és nagy irói kéozoép;p;el 
ábrázolja. Dr. Benkovkh l•tvcin, 

P. !\landronr Döme S.J, - H. Szenek 
Olga: Fo.ntold meg! ... Korda RT. 1943. 
32 lap. Ara -.30 P. 

Rövid lelkigyakorlatoo elmélkedéork. 
A legfllbb hitigazeágoJ.ra irányitja figyel· 
münket. Minden fejezet végén gyakor· 
lati elhatározásoal és rövidke, közvetlen 
meleghang6 imával. - Olaozonz6p;ban 
2.300,000 példányban forog kézen. 

De relatione philosophiae et theo
lojliae in doetorlna Saacti Bonaven
turae. lrta P. Kováeo Tibor minorita. 
Budapest. 1943. 190 lap. 

~,Inquirtum el't cor nostrum"... örök 
emberi ooro: kereoni a megoldáat, mert 
kereoteti az emberi belall. Kereste már 
az ember aokfélekéJ>en, de a megoldáo 
eoak elfi: az éoz é• a hit találkozzék az 
lotenben. Modern ember ellitt talán két· 
ozeresen fontoo a kérdés: tudni vagy hin· 
ni akarjak't ~rdekllldéere tarthat azimot 
ez az értekezés, biozen arról heuél, hogy 
miképpen vélekedett ebben a kérdéeben 
az, aki mind az elme hiSseinek aoúbaa, 
mind a mioztika titokzatoo, de nagy bi· 
zonysáp;ot adó mélyoégében az éJen járók 
közölt haladt. ~rdemee áttanulmányoznia 
annak ezt a kio értek•zést, aki általánooan 
és jellemzc'l vonáoaiban akarja iomerni 
Szt. Bonavent6rát. EII(Jozerfi, viláp;os nyel· 
v ú munka, • eléri célját: e liSttünk áll fc'J. 
vonáoaiban a telje• Bonavrntura: a filo· 
7.ófuo éo teol6guo. - s: -

Erde,- Ferene A fatimai Madonna 
üzenet;., 2 réozben. Szalézi Mfivek. )..,J. 
ki Kult6ra Könyvei •· 20. és 21. oz. I. 
réoz 224 l. Ára ~.20 Pen1111. ll. r~->z 240 
I. ..\ra 2.30 Prngll. 

Kor•zerfibb tárp;)at nem io vála•ztbatott 
,-oln• a ozerző. Enll(eozteléo hangja ozólal 
ntel! a mfiben. A Szentatya ozándéka, 
holl(y mindenki rnll(eszt•ljen. •::z a fatimai 
C\ladonna üzrn<'lf' io. l\le111i•mrrkediink a 
fatimai jelenkekkrl. clr ami rnn/ol •ok· 
kal fontooabb attól. hog~·an krll rzf'· 
ket lelkiéletiinkhrn kamatoztatnunk. il· 
letlllep; meg•·aló•itanunk. A rövidrr tagolt 
frjrzrtek ro a sok airi'm ki;nnyfivé teozi 
r nni "'"llértéoét. A tartalom lelkill~·akor· 
lat ulkjában .-an frlclolgozva. I.rlkiolva•· 
mán,·oak i!" nal(ynn ulkalmae f.f4 mimt Pl· 
m~lkrdf,i kfzikiin~' na,.you iclllozrrfi. 

f'r. r·. G. O. F. M. 

l.ui~i ~lur!'f'!l'u: .-\ fatimai ~züz. ~za· 
li·•i Mű,rk. 1~1 o. 

Finom pal'i lelkiilrttel é• liirtl-nelmi 
hfioé111~··l mep;irt kön~v a l\lennyek Király· 
nlljérlll. aki Fatimában három kis J>áoz· 
tnrj!yermeknl'k ml'~jelent 25 l-nel ezellltt. 
Vajjon mh-rl I""' kirnjllf'11Ztelbrtll szörnyfi 
jrlruiinkhrn lotl'n baragja ~ - Erre a 
... nr!&tliint•» \.t•r.JI•Rrf" felel m,.~ f'7. a köny\·. 
,\z lr~ulnm An~ja lroz az, aki kikiinyür· 
11i lotrutc'll u békr keii(Yelmél, ba lroznek. 
okik c•uJir•ztrló ozrrl'lrttrl nrki ajánlják 
{•IPtiikt•l. .c: --

A latimai SzOzanya Szeplötelen Szj. 
vének története. Szalézi M(vek 48 o. 

Az Úr Jézus Szivének tiszteletével kap· 
eoolatooan tioztelnünk kell !deoanyjának 
Szepilltelen Szlvét io. Ezek a ,.rilág alko· 
nyá"·nak nagy ájtatoaaágai, A Szilzanya 
Szivének iúntunk #-gli ozeretetét mutatja 
be ez a kio füzet, a eaodaérem, La Sa
lelte, Lordeo és Fatima titkain kereoztül, 
hogy a Szepilltelen Sziv iránt ozeretetre 
gy6lva fölajánljuk neki életünket. 

- S%-

Mi törtéat Fatimábaa? Szalézi Mllvek 
47 o. 

-A Szfizanya fatimai jelenéseinek me111· 
rbó mouanatait, figyehneztetll intehneil 
gyüjtötte öooze történeti hiteleoliéggel ez 
a könyvecske. Minden ISozintén érzll ka· 
tolikuonak kezébe kellene vennie, hogy 
felgyullaaoaa lelkéhen az engeozteléo ozel· 
lemét a Cova de lria·n történt események. 

-u-

·Dr. Erdey Ferenc: EDReuteifi Szent
óra. Elmélkedések. Korda. 1943. 130 o, 

A Budapesti Egyetemi Templomban 
vépett engesztelll ozeatóúkat szedie eao· 
korba e könyv lrója áhitatoo nyelven. 
Nagyon alkalomozerfi is ez napjainkban, 
amikor u ep. világnak a Szfizanya 
Szepilltelen Salve által kell kiengeoztelni 
loten Íll(azoágoooágát. -l u -

A Fájdalmas Szaz I!IYÖDI!IYÖ•i búcsÚ· 
ját azeptember 19-én tartjok me1 a 
uokáaoa pompával és bazgóaál!lpL 
Gylljön öaaze Fájdalmas SzOzanyánk 
kei!IJoltára körül a meo..., vidék ter• 
rláriae éa katolilr.ue népe ée ott köDJö
röRiön ei!IJ nÍ'fftJ.Iélekkel, hoiQ' Eli 
Anyánk ea•közöljöa ki Szeat Fiától 
...,nvedö lelkiinknek vipaztaláat. ha· 
zánknak pedl1 békét éa boldo1 fel
támadáat l - lll. rendi DBRYI!IYiléat la 
rendeo:ünk! 

Heged6ané, Patak. Elöfizf'téoe 1944. 
jon. lS·ill( rendrzve. 

ADOMÁN\'OK A GVÖNG\'ÖSI 
FÁJDALMAS SZŰZANVA ÚJ KEGY· 
OLTÁRA JAVÁRA. Hernádpetri hívek 
87.-, Nall)'lváni hívek 59.15, Szalma· 
tereoi hívek 57.50, Nó11ráduakall hí· 
, . .,k 23.2>1, Horváth Jó•oef, Zombor 
11.4-0, Baláezi Ernöné, KasA 10-. 
K. P. Bpeot. 5 -, Fábri M., Györki 
5.-. Özv. Co J.-né, Mélykút 5.-, D. 
A.·nr, Szabadka 5.-. Jászdorozomai 
hívek 10.-, Újvidéki hívek 68.30, 
özv K. Dezsőné, Gyön11yöo 50.-. N. 
N. 10.-, Karancokeszi hhrk 12.-. 
Csikóe B. és nrje, Jáozárokozálláo 5'
P. A GyÖnj!yÖai Fájdalma• Szüzan~·a 
jutalmazza me11 mindazokat, kik új 
szentélyét és kelilyoltárát építeni 8ei!Í· 
tik l A k<'llyoltárra szánt adományokat 
mlndi11 a keiQ'hely csekkjén (Fájdal· 
maa Sz6zanya kell)'helY.<'• GyÖnj!yÖo, 
31.388 az,) küldjünk. CreM c•sekklap 
mlnden póotán kaphatn 3 fillérért. 



_MAGYAR BARÁT ÚJ ÁRJEGYZÉK~Ed 

A papír- és nyomdaárak emelkedése újabb árakra kényszerített bennünket is. Szereleltel 
kérjük kedves olvasóinkat fogadjik megértéssel új árainkat, a régi bur.galommal ~keressék fel 
kiadóhivatalunkat és olvassák könyveinket A haza ill is nRgyobb áldozatokat1követel tólünk l 

A8alal Szen& Ferenc tladelete (elfogyott) 
Arp6dhúl Szen& Maqlt tladele&e (60 fillér) 
J!'áJdalmaa Sziizanya tisztelete (60 fillér) 
Jézus Sllfve &lsz&elete (60 fillér) 
Kis Szen& Teréz tisztelete (60 fillér) 
LurdJ á,Jtaiollsá• (60 fillér) 
Páduai Szen& Antal tlatele&e (60 fillér) 
Szállást keres a Szent Család (60 fillér) 
Szent EI'ZIIébet tisztelete (60 fillér) 

A LELKI ELET FERENCES MESTEREI: 

Szent Bonaventúra: A lélek útjai Istenhez (3.50 P.) 
Meyer-Máriaföldi: Szent Bonaventúra lelkigyakorla

tos vázla&ai (elfogyott) 
MUánói Jakab: A !IZeretet zsarátnoka. L~lkiélet i~kol5.-

ja (3.50 P.) 
Szent Bonaventúra: Tökéletesség kis tükre (3.- P.) 
P. Szedö Dénes: PbUomena (3.50 P.) 
Szent Bona\·entúra: Beszélgetek a lelkemmel (3.50 P.> 

GYÖNGYÖSI FERENCES KÖNYVEK: 

P. König Kelemen: A keresztény egyházak egysége 
(5.- P.) 

P. Németh Luciusz: A ferences rendszabály &ikéletes
sége (3.80 P.) 

P. Unyi Bemárdin: A moháesl ferenClellek &ir&énete 
(4.-P.) 

P. dr. Nagy Konstantin: A magyar ka~llkus eobú 
nemzeti zsinatal (4.- P.) 

P. dr. László Akos: A ferences Iskola természetbil-
leti problémái (4.- P.) 

EGHB FERENCES KIADVANYOK: 

Lantos-Kiss Antal: Mi lnasok. (5.- P.) 
P. Kiss Szaléz: Mlndent az Istenért! (3.- P.) 
P. dr. Dám Ince. Ferences Misszálé (kötve 4.- P.) 
Majsai-Dám: Assziszi Szent Ferene világi (ID.) relld-

jének vezérkönyve (2.20 P.) 
Pálffy Erzsébet: Szent Feren._, szentélyei (2.!!0 P.l 
Zad1·avecz Ish·án: Alverna (2.2(l P.) 
Dezsö István: P. Florentini Teodóz élete- és a Keresa

tes Növérek társulata (2.60 P.) 
P. Majsai Mór: Biztatások a szebb világba (2.- P.) 
P. Meyer-Unyi: Ferene testvér (Szent Ferene élete és 

müve) (Ara 2.20 P.) 
Dr. Monostory Elekné: Az t'n igám (40 keresztúti el

mélkedés) (3.- P.) 

Magyar Barát kiadóhivatala, 'T Ac.::. Postaft6k-i8. 

lrógép! 
Számológép! 
Szorzó és 
összeadógép! 

K6lee6nzée, vétel, ceere. eladáa. 

Nqy raktár áj ée uJjáépített gépekből 

Vajda Zoltán ~6zsef 
e~n~l. 

Klspest, Klapka•o. B;a. 
Telefon : 142-10.~. 

~ OIYU6111k6rt - ter.t-lllllk6rt ........ 
W... .... -ba&J6D rea.t , 6nllw _ .... _ 

8I& mea4IIIIk a ~aulll J'Qie.lmy SsluQa 

keuoltúú& Ulekbea IIIIJuluiQiaa a.-o164-
lllllk Jésu k....utdoutAIIII -a....-. • eu 
IAIYYel. eu 16lekkel ........ ..,_. a ~ 
A&7i& lia b·t&t, b6k66rt, ......._ ......_...6111 

HALOT!' AINK: 

Erdössy btvánné, Lé.a. 

Madarasl Géza. Guta. 

I':Ihunyt elörizetöinkért bavonta ke& szent

muu•t rnutatunk be! Nyugodjanak bt'kében! 

Kapisztrán-Nyomda. Vác. 208 !942 M F.. engtdéllyel :\tü veze tó: F' a r kass Károly. 
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