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•MAGYAR BARAT• 
Előfizetési ára r,géu 6vre 3·60 P .. félévre ·1·80 P., egyes uám ára 30 fill&. 

Csekkszám: 51.581. Oree befizetéei lapot 3 fillérért a poetán kaphatunk. 
A ·kéziratokat minden hó 25.-iat küldjük a ezerkeezt6eégbe. 

Kéziratokat nem 6rzünk meg e csak portb mellékeléee eeetében küldünk vieeza. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: GYÖNGYÖS, Ferencesek. Postafiók 103. 

Telefon: 179. (Meghívás útján hívjuk a szerkesztőt) 
Kiadja a Kapisztrán Sz~nt Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány. 

Seredi Jusztinián bíboros herceg
primás öt beszéde. Jelenkor kiadása. 
81 lap. 

Magyarország hercegprimása a 
nagy hatások embere. Minden meg
nyilatkozásában, akár eL'lölü széket 
tölt be valamely gyűlésen, akár Isten 
igéJét hirdeti a szószéken, avagy kör
leveleiben keresi fel a reábízott hí
veket, mindig az evangéliumi külde
tés hatalmával hirdeti az alapvető, 
keresztény társadalmunkat orvosló, 
államí életünket megszílárdító elve
ket. Minden szava és gondolatme
nete, az egyesek, és a közösség lel
kiismeretének szól, tényleges helyze
teket tart szem előtt, kikerülhetetlen 
biztonsággal céloz. Csodálatra méltó 
az a tekintély, amellyel szavaiba 
sulyt ad. Mondanivalója igazának 
bizonyosságával hat a legjobban. 
Minden szaván az örök Igazság vissz
hangja csendül: nem egyénieskedik, 
nem szereti a különc eszméket és 
eredeti fogalmazásokat. Neki a lehe
tő legvilágosabban és félre nem ért
hető egyszerüséggel kell az Igazságot 
hirdetnie! Gondolatai örökkévalósá
got sugároznak, Jába a halhatatlan 
és csalatkozhatatlan Róma szikláján 
áll! A mi Hercegprímásunk nem is 
akar több lenni, mint Róma szó
csöve a magyar nemzethez! Ebben 
a gyűjteményben öt ilyen elvi jelen
tőségű beszédét adja ki a Jelenkor. 
~egyet a Szent István Túrsulat köz
gyűlésein, egyet pedig a Szent Ist
ván Akadémián adott elő a Herceg
prímás. Iskolázottabb ol\·asóinknak 

nagy kincset jelent ez az ízléses egy. 
szerüségben megjelent beszédgyűjte
mény. 

P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

Dr. P. Boros Fortunát, O. F. M.: 
CSIKSOMLYO, A KEGYUELY. Szt. 
Bonaventúra-könyvnyomda, Kolozs
vár, 1943. 208 lap. 

Kiváló szerzöje egyszerű ismerte
tőkönyvecskének szánta. Pedig amit 
nyujt, tiibb ennél. Komoly tanul
many. Beigért nagyobb müve talán 
nagyobb tudományos apparátussal 
készül, s alapos történeti módszerrel 
gyűjti egybe s dolgozza fel az ősi 
klastrom és kegyhely multját. tar
talmi szempontból azonban ez a 
munka magábanfoglalja dióhéjban, 
azt a hatszáz esztendős hősi küzdel
mekben, nagyhatású nevelőmunká
ban, páratlan keresztény és magyar 
m1sszióban gazdag multat, amely 
Szent Ferenc fiainak áldozatából és 
szeráfl tüzéből világitott a szenvedő 
és életéért küzd5 székelység nehéz 
napjaiba. esiksomlyó máig élő pél
dája annak a szoros kapcsolatnak, 
'lmelybe a magyar barátok fonódtalt 
a magyar néppel, ahol még ma ls ki 
meri mondani a szerzö: a székelyek 
nem tudnának barátok nélkül élni! 
Kegyhelyeink általában a kegyszabor 
avagy a szentkútak tisztelete eimén 
vonzzák magukhoz a hatósugarukba 
eső népet. Csiksomlyón a kegyhely 
őrei is ezer szállal fűzödnek a nép 
szivéhez; minden bánat, aggodalom. 
kérdés és bonyodalom a somlyói ba
rf,tok szavára csitul el, még a béke· 
bíráskodás is a somlyói barátok tisz
t~ Csikországban. Ennek a felmér
hetet len hatás ú szent helynek a tör
ténetét írta meg P. Fortunát föatya. 
De a történetírásnak is egészen ere
dtil és élményektöl áthatott válfaja 

KEDVES OL VASÖNK! 

t-z az irás, amelyben történelmi ada·· 
tok mellett szóhoz jut a természeti 
szépségek, földrajzi és néplélektani 
jellemzések, néprajzi érdekességek 
minden színe és pompája. Hisz. ez 
természetes! Csíksomlyó nem a mult 
emléke, nem rom, hanem élet! O. a 
zarándokló nép minden úttal, hegy
gye!, forrással, patakkal lelki kap
csolatban van. Mind meglátogatja 
esztendőről-esztendőre, míndnél van 
valami kis élménye, legendája, ősei
től hallott aprósága. Ha a könyv el
olvasása után meglátjuk Csíksomlyó!. 
ismerösként öleljük szívünkre a tá
jat! Igazán jó kalauznak bizonyul 
Boros Fortunát könyve. Minden ol·· 
vasónknak figyelmébe ajánljuk! 

P. dr. Dám Ince, O. F. M. 
P. Schrotty Pál, O. F. M.: A KIS 

JOSi: SZIVE. Ferences Világmísz
sziók 20. sz. 32 L 

A Kis José története nem fejező
dött be édesanyja elvesztésével. Eb
ben a művészien megírt új kis kö
tetben újra észrevesszük a lélek fi
nom rezgéseit, tárulásait. Ismét a 
mélyszemü kis José alakja tűnik 
elénk. Most vesz búcsút Konstanti
nápolytól és elindul, hogy ö is Fe
rencnek adja gyermeki szívét. Szer
ves folytatása az első kis füzetnek 
A mély, nagyvonalú ferencességgel 
megirt kis fűzetet őszintén ajánljuk 
a missziók iránt érdeklödőknek, pár-
tolóknak. Pálos Buda, O. F. M. 

NtNE'IT. DE GUI G Nt ANNA i:LE
TE. lrta: Fargues Anna. Francia ere
detiből fordította P. Sal! Elek, OFM. 
Szalézi művek. !70 oldal. Ara 4.20 P. 

Az első vilúgháborü ismert rémsé
gei mögött a kis De Guigné Anna 
grófnő rövid, feher életét nyujtja e 
könyvecske. Azóta Nénettről már 

Folytatása a boriték .1. oldalán. 

A háború roppant anyagi áldozatai a nyomdai anyagok beszerzési árának alakulá
sában is lényegesen megváltoztatták az eddigi helyzetet. Könyveink árát már többször 
emelnünk kellett. A Ma g y a r B a r á t árának megváltoztatásától a végsökig húzód tunk. 
Most sem azt a módot választottuk, amelyet az előfizetőikkel inkább üzleti viszonyban álló 
folyóiratok követtek, hanem Szent Ferenc Alyánk szelleméhez híven az lsten nevében 
nyujtott segítségre hagyatkozunk. A Ma g y a r B a t á t jelen számához b c f i z e t é s i 
l a p o t mellékeltünk, s a nekünk szánt segélyt Kedves Olvasóink szeretetére és ragaszko
dására bízzuk. Annyival érjük be, s annyit köszönünk meg, amennyit Kedves Olvasóink a 
maguk szűkös anyagi körülményéhez viszonyítva adni tudnak. Előre is Szent Ferenc 
Atyánk áldását kívánjuk azoknak, akik áldozatukkal előbbre viszik és támogatják a sze~ 
ráfi szellem terjesztését és a ferences sajtó nagy céljait! 
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XXIII. évf. 9. sz. 1943. szeptember 15. Felellia kiad6 éo ezerkentil: 
Me.Jelenik minden hó 15-én. P. dr. Dám lnee, O. F. M. 

A tökéletes férfi 
P. Schrotty Pál, O. F. M. 

tartományfőnök ünnepi beszéde a Szent Jobb-körmeneten a budavári koronázó-templomban. 

Szent István alakja sokszor fölragyog il 

nagy magyar éjtszakákban. Nem mosódott el 
az idők távlatában; ma is élő valóság. Kö;"tünk 
van, előttünk jár; karja, jobbja véd minket. 
Korok, harcok, küzdelmek fölött felénk int, lá
ba a magyar földben gyökerezik, jobbjában 11 

kard, az erő, baljában a jogar, az igazság jel
képe; ajkán imádság és atyai intelmek. 

Elhangzott utána a bánatos vágyódás: Hol 
\'agy, István király ... Méltatták és magasztal
ták érdemeit, bölcseségét, államférfi mivoltát. 
szervezö erejét ... 

Ebben az ünnepi pillanatban ezt a tételt te
gyük elmélyedésünk tárgyá vá: S z e n t I s t -
ván vir perfectus, tökéletes em
b e r v o l t, m e r t m i n t e m b e r é s m i n t 
magyar híven teljesítette köte
l e s s é g é t o t t, a h o v á ö t a z i s t e n i 
Gondviselés állította. 

I. Mint ember élete vezérgondolatául ezt 
\'álasztotta: "Küldd el, Uram, bölcseségedet, 
hogy \'élem legyen és vélem munkálkodjék, 
hogy tudjam, mi légyen kedves Teelőtted min
den időben ... " 

Ezért megkérdezte: mit akarsz, Uram, hogy 
cselekedjem? . • . . . 

Cselekedeteiben mmdtg Isten tetszeset es 
embertársai javát kereste, s mert elsősorban 
Istent akarta szolgálni, ura volt mindíg a hely
zetnek. 

Első szent királyunk mintaképe a köteles-
ségteljesítő embernek. Magánélete és ~sal_ádi 
élete példaadó. Mindent, ami jó és szent, mkabb 
tetteh·el mutatott meg, mint szóval. 

Családatyai kötelességeinek példaszerií tel
jesítését fia neveléséből látjuk. Eleven min.tául 
állott előtte cgé~ életmódjával, Intelmetben 
pedig olyan oktatásokat adott neki, hogy ezek 
például állhatnak minden atya és mind_en. nem
zetnevelő előtt. De a szeretet parancsatt ts tel-

SZENT GELLf:RT PÜSPÖK INTELMEKET AD 
SZENT IMRtNEK. 
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j~~ttl•ttl.• i•s a s:~:envcdésben is megállotta helyét. 
Szíve legkedvesebbjének, a Iiliomos királyfinak 
elvesztése után "levetvén búsulását ... , a földi 
térl'ken túl emelkedve mennyei pártfogóra bízta 
az árva koronát és égi anyára az árva nemze
tl't. lgy tehát mint ember kötelességét a jó és 
balsorsban egyaránt híven teljesítette, példát 
mutatván: "légy erős, hogy a siker el ne szédít
sen s a szerencsétlenség össze ne törjön, de légy 
alázatos, hogy lsten fölmagasztaljon". 

II. Mint magyar ember is példamutatóan 
teljesíti kötelességét. Magyar a javából, hős és 
harcias, viharos idők szülöttje, de átérzi hivatá
sát és felelösségét Isten előtt és mindíg a mara
dandó javakat keresi. 

Szeme a távolba néz, az ég felé tekint, de 
cl nem hagyja a valóság talaját. A harcot nem 
keresi, de ha kell, hősiesen állja. És mindíg úgy 
indított hadat, hogy ö maga indult, és úgy kí
vánt áldozatot másoktól, hogy azt először ő ma
ga hozta meg. 

Az ősi magyar erőt és vitézséget megszen
telte keresztény lelkületével és csodálatos böl
csl'ségével. Cg)· áll ő a magyar kultúra élén, 
mint aki nemcsak a koronát, hanem az ekét, a 
fűrészt, a munkaszerszámokat is belevonja 
szentsége túlvilági fényébe. 

Intelmeiben pedig az Isten akaratára tá
maszkodó kötelességteljesítést köti fia lelkére, 

és ajánlja, hogy uralkodásában mindenkor a 
magyar hagyomány kialakult elveit tekintse. 

Magyarsága és kereszténysége csodálatos 
szépségben és összhangban forr egybe, mert a 
királyok Királyához igazodott és mindíg azért 
imádkozott, hogy Isten űzze el tőle a hanyagsá
got és minden erényhez adja meg segítségét. 

Igy áll előttünk első szent Királyunkban a 
vir perfectus, a tökéletes ember és a krisztusi 
magyar ember. 

Kötelességeinek teljesítésében gyökerezik 
örök időszerűsége és el nem avuló útmutatása. 

Magasztaljuk öt ezért a zsoltárossal, mond
ván: "Boldog az az ember, aki az Urat féli és 
parancsaiban nagy tetszését leli" - és kövessük 
öt, magunkra alkalmazva példáját, mert ez az 
igazi ünneplés: Menj és cselekedj hasonlóképen! 

Járja át lelkünket nemzetmentö és irán~·ító 
szelleme! 

Teljesítsuk keresztény és mag~·ar köteles
ségünket azon a helyen, ahová minket az Ú r 
keze állított. Ma e nehéz, vérzivataros időkben 
hívebben, mint valamikor. 

És most boruljunk le az Úr oltára előtt és 
imádkozzunk első szent királyunkkal: "Küldd 
el, Uram, a bölcseséget, hogy velünk legyen és 
velünk munkálkodjék, hogy tudjuk, mi kedves 
előtted minden időben". Amen. 

BETEGSÉGÜNKBEN ORVOSSÁGUNK. 
Szent Ferenc missziója a társadalombalL 

A túr~adalmi elégedetlenség előfutára nlinden for
radalomnak. Guujtú-~~ikra, melu ha az eltikkadt, ki
s:áradt le! kek be belekap, lángra lobban, kiggul s pokoii 
tü::l'l ellwrm·a~;:t emberi életet és értéket. Mert mindig 
akuclnuk i.>Ss~eférhctetlen egyének, kik zavart csili<il
nak. hogy abból maguknak ha~znot lni::anak, eiŐ1l!Jt, 
halaeleist halásszanak. Kitalálnak tetszetős jels:at·akat 
s ezeket bedobják a ko:t1<datba: gyiilésekcn hango:
tatják s a sajtúban terjc~:tik. Bombaként hat a lázon
gó-forrongó elemekre s bolondgomba módra termeli ki 
azután ebbül a melegágyból a kificamodott gondolko
dású népeezéreket s mcgt·es~ctt-lclkii néps:ónokokat. 
!gu a: első francia forradalomkor kitiinő vesszőpari
pának bt:onyult a s~abadság, egyenlőség - jellegzelc'< 
s:állóigéje, később harmadiknak ho~~á •·ették a testn;
ri~éget s ennek jeligé;e alatt kiáltották s~erteszét: ,.,_ 
lág prolctár;ai egues~<ljetck.' 

Az elégedetlenség, me rt mimlig t·an a társadalom
IJ(ln, állandúan ott lappang a féket·esztett lelkek mé
luén, mint a pará:s a hamu alatt s csak az alkalm"s 
.<ellőt rár;ct s azcm11nl kirol>ban. llv<tn eolt a helu~et 
S:<~•t Ferenc korában is. O csodálatos szellemécel s 
lell;,,/décd i<Tc:ette a jeiiJüs:lilt <'mberi inciulatokot, 
a h o !J !J u kü~épkori krún i kás r n onJja: kordeijei t·al mcr;
l;r,tur!<' u társadalom s~ekerénck kerekét, nehogy a for
,.(Jdu/umlw rohanjfJIL Il(JU!IClH tette e.:t? A kri~ctw:d s:e
retct 1.'..!1'111. cildutt cr<'j(~rd. A s::c)retet 1nincienrc ké]Jf'
:..;íti u: c· lu U ert. }Ha 1s <'fl!tnlul c: tudja nem eérbe fojta
Hi, Ju:ncm /('c:;t"Ju/c.-..;it<'ni a:: emberi J..:ed(>lyeket. A hú
rum Kris::.tustríl (~~JIIi.Jl frildre hu:ott jels::út, rnely('t u_ 
end,,·ri s::c1u·ccic~lu c·u.ucdul magának kisajátított s <'1-
~·unj,-;itett. 11H!!J ~:ell fe/t(~rít,·ni, riss::a k('ll keres:ll'l1t~o 
Ann1s ur"w ''flJWTu·ud<L .reu!Jrcr el/('n fqnp·crt kell ra
oudrti. A /'fiT()S s:ucifÍII.:IIt/1.\SU/ ~;:t•ntben a k('TCS::Il~llll 
~-::.()cicili.:ntu>·t ~:1'/l érrc~TI.IJTl' Jllrtotnuuk Tltiurlcn ti·rcn · _ _, 
fltténk u !J!It;:c/('111. A /-~('r. s:.()cuilt:.r1Llls Kri.'Clus s.:í1·t;_ 
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ből pattant ki, csodákat művelt, e:t Piggiik diada/r" és 
célt érünk. Lássuk hát egyenkint e~eket a jels::aeakat! 

l. Szabadság! Gyönyörű eszme, varázslatos Jelige. 
E: kell az embemek. Rabság, béklyó sohasem eolt az 
ember í:lésere. Az Oszüt•etségben pedig a lcgkeQ!IC'tic
nebb rabs::olgaság díeott. A patríciusok. u 11agy kt'tq;
urak egyetlen intésérc e::ren meg e::ren haltak ""'fl a 
cirkuszok porondjein az ö mulattatásukw. Jütt Kn,:t "' 
s megeciltotta az embereket. Nines rabs:olga, sem ,; r, 
hanent mindenki szabad. Szabaclon rálas:tiHrt jó es 
rossz között; erény és bűn kö::ütt; saját tets:ése s:<'
rint áll/wt Kris::tus mellé, t·ogu ellene. Csak f!U!I rub
'cíg léte~ik; a biiné, melu a lelket megbéklyó~:a. A lé
lek tis:tasága, a:: erkü/cs puritánsciga a:: egyetlu/i Íf/<1? 
szabadság. 

A jerele gondolkodású emberek a s:abadsciu fuyal
mát is megecilto:tattcik. S::erintiik akkor s:abacl az r·m
ber, ha minden korlátot, gátat eltát·olit a: útból. A:: er
külcs terén szabadjára engedi a szenccdélyek uueplü
jét. lia azt teheti, amit megvadult termi·s:ete ,;/tajt. Eo 
már nem szabadság, han<tm szabadosscir;. M<·uhu::a 11 
maga s:omorú gyümölcsét: eétek, bctegsi·g, 111<'!/.<:omo
rtibb állomásai: kórhá::, elm<'g!JÓf/!!ÍTtté:l't, !JiJrtüu. Mi 
lenne, ha a vonat nem Jutna a sinJJCÍrrm:• lia a:: autók 
az útra mincl egy oldalon jünnénck- n~<·nni·rtck~ Akik 
ilyen s::abaclságot hirdetnek, a~ !'111b<'risi·r;1l<'k. a::ok a 
11ép sirá.•HJ1, c/('!'('JH'1l akarják a fold/J(' eitl'fll(..'l!li. Nl'lrt 

kt··riink bd(".i!c. Mindcn. ors:.tiy támas..:a t~s nlapja u lis~
la crkülcs, mely fia <'l!'t.~s:, u: cíllcun mqpiiJl s rulnucílltz 
!IÜrnyecl. Már a lUrlé"Hde111Ven lcs..:crcJH'll s citiint l/('11,

:ctck-ors:ciyuk ezt n11ttat;ák. EllettiH·n "mily s:<;/' a 
tis.:ta nern::cclék", uu•rt buldoook a li:-;:tu-:círiil'k, lll('rt 
űk 1/!('UlÚt)Úk lslf..'nt. Kri .... .:tH::.; Hlcítt s: .. nl f't'Tl'HC' i .... ll 

lis:tas<ig juyuda/,núrul Clkart~I kiú·ct(.Ji11l'k ..... a.: l'11dH·n
·'égn"k is tJt~tosituni u: •ua:i testi-lelki .,:ailads<i!I<>L 

P. Rétby Apollinárisz, O. F. :'11. 



Alverna 
P. Dr. Zentai Marcellin, O. F. M. 

Ezen az 1128 m. mag-as sziklatetön 
kapta Szcnt l'erenc Atyánk a scbhelycket. 

Alverna az druriai Appenninek egyik leg
szebb és legvadregényesebb kiemelkedése. Cso
dálatos természeti szépségekben g~·önyörködhe
tik itt az utazó. l\Ieredek sziklák tövében évszá
zados fák suttognak elmult történelemről. A ka
nyargós hegyi ösvényeken elfáradt vándort en~:~ 
he szellő simogatja, csicsergő madárkák ezret 
hangolják fel a lelkét. Nag~·szerű kilátás nyilik 
a távoli, égbenyúló kék magaslatokra. Szent Fl·
renc esodálatosan tudta ki\·álasztani a term(•
szetnek a legszebb vidékeit. Az ember tm•gcso
dálja a rieti völg~·l't, Gn•eciót. Fonte Colombót. 
Subiaeót, dl' talán a lL•gjobban elúmul Ah·erna 
csodás szépségém•k lúttún. 

Hepe-hupás vi.JlgyL•hn (·s szédületes mag.as
latokon át n·zet az út Bibienától Alvernmg. 
Eg~·szer fenséges magaslatok tövében hala?. 
rnúskor siitét méh·si•geklll'n. Hirtl•len szakade
kok az út köz\'l'til·n kiizeli·bl'n tl'szik fi·lelrne
tt·ssé az autós kirúndulúst. Sem biztosíték, scm 
korlút, csak eg~· kis fi•lreli•pés, rnegesuszamlús. 
a kormúny ml'gbiesaklúsa és mcnthl'tdlenul bL'
ll'\'ész a mt•! \'Sl'gl•S szakad(•kba. Éll'S kanvarok. 
kiúlló sziklúk. s;.ük hidak il'szik szédüll'tessé t'•s 
dl'l'lnl'SZtÖ\'1:- az utazúst. ,\z l'll1bl'r rnindúntalan 
fl•lléll•kzik. ml'rt t'·rzi. hug\· nlinden pillanatban 
::z IstL-n kL·zt'·IH· \':111 l•·tt'·\'l' :lz éh-IL>. 

Valahogy, amikor erre a veszélyes útra gon
dolok, mindíg eszembejut, hogy az élet útja is 
tele van ilyen szakadékokkal, veszélyekkel, sö
tét mélységekkel és jaj annak, akí félrelép rajta. 
Az Istenhez a göröngyös, a nehéz utak vezetnek 
és ezeken nincs megállás, nincs pihenés. Az Al
verna felé vezető út is lstenhez vezet. Szent 
Ferenc, amikor rálépett erre a vadregényes út
ra, mindíg az volt a célja: közelebb jutni Isten
hez. És az Alverna kiálló szikláján valóban kö
zelebb is ért lélekben a Teremtőhöz. Alverna 
égbenyúló csúcsán úgy érezte, semmi sem vá
lasztja el a Végtelentől. Távol a világ zajától, 
távol minden lakott területtől, a zord vadonban 
úgy érezte, szemtől-szembe áll a nagy Királlyal, 
akinek hírnöke volt. 

P. Gemelli Agoston, a nagy ferences író 
mondja egyik könyvében, hogy ha a "jámbor 
t.arándok Szent Ferenc titokzatossági érzésébe 
akar behatolni, felhág a vad Alverna meredek
ségein". Valóban a zordon Alverna a maga szép
ségével és fenségével többet tud mondani 
Szent Ferencről, mint az összes írott könyvek, 
csak meg kell érteni. Alverna meglopta Szent 
Ferenc lelkét, magába szívta szellemét és évszá
zadok óta hirdeti és belelopja az ember lelkébe 
Umbria lelkes Vándorának a titokzatos lelkét. 
Itt minden őróla beszél; minden fa, minden vi-

Jo'olyosórészlet k a bazilika homlokzata 
Alverna hegyén. 
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rág, minden szikla, minden madár róla dalol 
szelíd himnuszokat. Nem kell itt semmit sem 
tenni, csak átadja magát az ember annak a cso
dálatos hangulatnak, érzésnek, amely megfogja 
öt, amikor felhág a meredek lépcsőn s feljut 
oda, hol Francesco imádkozgatott, elmélyült az 
Istenbe, ahol beleégett Ferencbe az lsten végte-

Kápolnát épített a kegyelet arra a helyre, 
ahol Szent Ferenc Atyánk Jézus sebhelyeit kapta. 

len szeretetének a tüze, s lett Alverna szent 
hely, ferences Golgota, amelyet Ferenc testvér 
kihullott vére festett pirosra. 

Alverna a szenvedések helye, kálvária, hol 
Ferenc testvér, az lsten szegénykéje keresztre 
feszíttetett. Itt jegyezte el magát Szent Ferenc 
a megfeszített Krisztussal, itt égette testébe a 
Meg\'áltó öt szent sebét. 

Celanói Tamás, Szent Bonaventúra és külö
nösen a Fioretti kedves és megható bájjal mondja 
el Ferenc keresztrefeszítését. 1224 őszén Ferenc 
utoljára hágott a szent hegyre. Ismét bele akart 
mélyedni az Istenbe. Negyvennapos bőjtöt kez
dett Alverna magányában Szent Mihály tiszte
letére. Szeptember 14-én szokásához híven el
vonul a meredek sziklára imádkozni. l!:ppen 
Szent Kereszt ünnepe volt. Amint csendesen el
mélyedt az imádságba, hirtelen a felhők közt 
szeráf jelent meg neki, hat lángoló és ragyogó 
szárnya volt: két szárny a feje fölött, kettőt re
pülésre tárt ki, kettővel pedig betakarta 
testét. A szeráf a felfeszített Krisztust ábrázolta. 
"Midön ezt látta a szent, öröm, fájdalom, féle
lem és gyönyör érzelmei rohanták meg egész 
valóját" (Fioretti). Krisztus öt sebéből lángok 
löveltek ki s megsebezték Ferencet. Ferenc öt 
sebéből kibuggyant a vér. "Kezein és lábain 
szegek képzödtek ... A szegek fejei gömbólyűek 
és feketék voltak. Hasonlókép a mellkas jobb
oldalán lándzsadöféshez hasonló piros, friss seb 
támadt, mely időnkint vérzett, s pirosra festette 
a ruháját" (Fioretti). 

lgy vált Szent Ferenc az Alverna zord ma
gányában nemcsak lélekben, de testben is Krisz
tus földi másává, alter-Krisztussá, s így lett Al
verna ferences Golgota és Ferenc testvér ragyo
gó öt sebének örök hirdetője. 

(Szent Ferenc sebhelyeinek az ünnepét 
szeptember 17-én ünnepli az Egyház.). 

MÁRIÁT DIC3ÉRNI, HIVEK, JÖJJETEK. . ! 

Asszonyunk, Anyánk, nehéz úton jöttünk: 
jóságos arcod vonzott. biztatott. 
Aidott palástod lebegett fölöttünk. 
vezetett, védett anyai karod. 
Eljöttünk dicsérni drága szent neved. 
ajkainkról felszáll újjongva az ének: 
- Máriét dicsérni, hívek. jöjjetek 

Asszonyunk, Anyánk, csupa seb a lelkünk. 
Bombazápor hull; a béke halott. 
Arcunkról. szh·ünkből a mosolygás (•ltlint. 
iskolák dölnek s ősi templomok. 
Kéztördelve kérjük segítségedet, 
ajkunkról felbuggyan esdeklőn az ének: 
- Máriét dicsérni. hí\'Ck, jöjjetek 

(A gyöngyösi Fájdalmas S:üzanya lábathoz 
helyezem ezt az irást - szeretettel.) 

Asszonyunk, Anyánk, vésztjóslón, sötéten 
halálmadár száll, véresen sikolt. 
Ezeresztendős hitünk is veszélyben, 
mely őseinknek menedéke volt. 
Nyujtsd ki oltalmunkra dréga szent kezed, 
Ajkunkról tehozzád lobog fel az ének: 
- Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek ... 

Asszonyunk. Anyánk. \'érünk künt a fronton. 
,z{•7. halállal vív ádáz vad csatát, 
itthon meg veszélyben- jaj- az ősi otthon: 
adj nekünk sok fiat, sok magyar anyát, 
tiszta ifjúságot, égö szenteket. 
Ajkunkról tehozzúd lobol: fel az ének. 

Máriát dicsérni. hivek, jöjjetek 

Asszonyunk, Anyánk. olvasús kezekkel, 
fohászos ajakkal gyül elédbe néped, 
fülajúnljuk neked újra. ezredikszer 
hazúnkat. népünket, drága kincseinke\: 
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Kérunk, ne feledd el örökségedet .. 
Zengjen ajakunkon örökké az élet: 
- Múriút dícsérni, hívek, jcijjetel< 

P. Papp Asztrik, O. F. 1\1. 



Üdvözl~.ry, hazánk rem~nye 
P. Kiss Szaléz, O. F. M. 

Röpke, pársoros hír közölte, hogy új szent
tel áldott meg minket a népek és nemzetek 
gondviselő Istene: Boldog Margitunk Szent 
Margit lett. 

Nagy öröm ez nekünk ebben a gondoktól 
terhelt időben, s egyben nagy igazolás is. Mert 
ez a késői szenttényilvánítás nagy magyar igaz
ság felett mondotta ki ellentmondást nem tűrőn 
az ítéletet. Mi mindenkor hittük, hogy Margi
tunk szent volt, szent pici gyermekségétől, élete 
utolsó lehelletéig. Törékeny porhüvelyéből csak 
az égbe röppenhetett hófehér lelke, hogy onnét 
teljes erővel és szinte akadálytalan hatalommal 
sugározza megárvult és sokat szenvedett népé
re közbenjáró, védő és oltalmazó hatalmát. S 
íme, ezt a hitet ma az egyetemes, katolikus világ 
is velünk hiszi és vallja. Hogyne örvendeznénk! 

A mi örömünk azonban méltó öröm kiván 
lenni ahhoz az élethez, mely fölött az Egyház 
döntött ünnepélyesen. Ez az élet mindenestül 
bensőséges, szellemmel és kegyelemmel teljes 
élet volt. 

Nem kell alapos életrajzi ismeret afihoz, 
hogy Margitunkról megállapítsuk állandó szel
lemi és kegyelmi fejlödését. Elég annyit. tud
nunk róla, hogy édesszülei a legnagyobb ve
szélv idején. a tatárdúlás borzalmai közepette 
ajánlották fel őt Istennek a népért és a hazáért 
áldozatul. - Margitunk ezt az életáldozatot tel
jes odaadással a magáévá tette, amint azt meg
ismerte és megértette. Az isteni Gondviselés is 
így irányította életét. 

Harmincegy évre terjedő élete szinte meg
szakítatlanul a zárdában telt el. Pici gyermek
ségétől Istennek nevelték. Egyénisége mindíg 
többet és többet szívott magába az égiekből. 
Szellemi világa kiszélesült. a végtelenbe tágult. 
trtelme az él!iekkel foglalkozott. Magában sem
mi pusztán földiest nem hordozott. csak annyi
ban foglalkozott azokkal, amennyib~n el;nge~
hetetlenül szükségesek voltak. Senkise kepzel)e 
azonban Margitunkat holmi emberi furcsas~g
nak. Benne éppen az a nagyszerű. hogy mm
dene természetes és az értelem fegyelmében 
érett meg. Semmi emberi nem került a lelkiek 
elé, de a földi dolgok is megbecsülésének tár
gvai a maguk értéke szerint. Szíve nagyon puh~. 
minden jót befogadó szív. Mindíg a szeretet ki
aknázására törekedett. Szinte kielégíthetetlen ez 
a szeretet. Mindenkire kiáradt, személyváloga
tás nélkül tudott szeretni. Mindenestül önzetlen 
ez a szív. Teste. ruhája, ékszere, játéka, ken:v~
fl'. mindene másé. L<'gnagyobb vágya. hogy .. kl
iir<'síts<' önmagát fos ígv m<'gt<'lítődjenek az urt's 
l<'lk<>k és szh·<'k. A jótPknnyság <'mherek<'t .m<'g
töltő és megn:-.·ugtató mÜ\'PSZ<' yolt él<'te mmd~n 
napján. fgv m<'gérth<'tő az is. hogy akar~ta csa~ 
a hÖsökév(.l ml>rh<'tő. S<'mmi sem nehez neki. 
amí Istenre, a lelk!'krl' vonatkozik. tjtsza~~zás. 
bőjtölés, kemény munka és zord fekhely, onos-

torozás, cilicium-viselés mindennapos gyakorla
tai kora gyermekségétől kezdve. Méghozzá leg
többször rejtett és senkitől nem sejtett gyakor
latai. Mi sem természetesebb ezek alapján, 
minthogy egész egyénisége istenes, kegyelem
mel telített, visszavonhatatlanul Istené. tieté
nek magasztos áldozatától semmi sem képes el~ 
tántorítani, még szülői harag, egyházi tanács 
sem. Nyoma sincs életében az olyannyira jel
lemző magyaros makacsságnak. Határozott, ke .. 
mény akarása nem emberi, csak emberi keretbe 
ágyazott. Isten szándékának megismerése, an
nak szeretettel és önátadó hősiességgel való vál
lalása az, amely egyéniségét, korát és nemét 
meghaladó határozottsággal vértezte fel. Győ~ 
zött, mert előbb győzelemre segítette önmagá
ban a lelket és a kegyelmet. 

Micsoda tanítás ez nekünk, mai magyarok-
.,ak! ' ·~ 

Ki nem csodálkozott rá Szent Imrénkre 
1931-ben? 

Ki nem hálálkodott Szent István királyun
kért 1938-ban? 

Ki nem érzi, hogy ma is akar valamit ve
lünk az isteni Jóság, s azért ragyogtatja fel előt
tünk Szent Margitot? 

Nem céltalan és nem időszerűtlen az ő ép
pen napjainkban való tökéletes megdicsőülése. 
Győzelemre hív és biztosít erről bennünket, ha 
a nyomdokain járunk. Nem lehet 15t követnünk, 
ha nem ismerjük meg korát és korának magyar
ságát Ha rá nem döbbenünk a tatárdúlás bor
zalmának legbensőbb okára, a gőg és hatalom
imádás szédületében önmagát megosztó magyar
ság bűnére. - Esztelen és értelmetlen V?,lt .~z 
mindenestül. Megtermette a maga gyumol
csét. szinte elvérzett és földdel egyenlővé téte-

Kontuly Béla: Arpádbázl Szent Margit kegyoltára 
é-s freskója a szentdomonkosrendl templomban 

Buda pesten, 

133 



tett az ország. S a megmaradottak közül még 
utóbb is mennyien lettek szívtelenek, fosztoga
tók, pogányul önzők, nemzetet tönkretevő zsi
ványok. Még a legjobbak közül is nem E>gy 
akadt, aki abban mutatta meg akarata nag~·sá
gát, hogy a felkent király ellen lázadt. De egyé
nisége nem is lett országépítő, századokra ís ki
ható. 

Ünnepeljünk, ünnPpeljen bennünk a szent 
magyarság, az a legnagyobb hatalom, amely 
annyiszor megtartott bennünket a századok fo
lyamán: értelmes fej, szeretettel teljes szív, hő
siességre is kész akarat, az lsten és a haza szal
gálatában felmagasztosult élet. Ez jobb jövőnk 
útja, erre hív Szent Margitunk. Ugy-e utána 
megyünk?! 

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

A második keresztény évszázad második felé
ben nyolc pápa ült Szent Péter trónján, mégpedig: 
Szent Sixtus, Teleszfor, Higinus, I. Piusz, Anicét. 
Szótér, Eleutherius és I. Victor. Valamennyiöket 
az Anyaszentegyház szentté avatta és egytől-egyi.~ 
\'érüket ontották Krisztusért. 

Ez volt legnagyobb tettük és csodálatos élctük 
dicsőséges megkoronázása. Mint egyének is sokat 
tettek és minden cselekedetükkel formálták a ki .. 
alakulófélben lévő nyugati történelmet, úgy hog~· a 
pápák történelme nélkül el sem lehet képzelni 
Európa történelmi fejlödését. 

Elsősorban az Egyház belső életének az Evan
géli um szerint való alakítása és fejlesztése volt 
törekvésük főcélja. Ezen cselekedetüknek kisugár
zása érezett aztán az akkori világ minden részé
ben, különösen a lelkekben. 

Elsó Szent Szixtusról tudjuk, hogy nagy egyé
niségének fő.iellemvonása rendkívüli szelídsége volt, 
amellyel valóságos csatákat nyert az akkori durv:~. 
pogány világban, amely ezt a keresztény erényt 
alig ismerte. E kiváló tulajdonsága révén volt el
lenállhatatlan keresztény és nem-keresztény előtt 
e>gyaránt. Az Egyház liturgiai életének fejli\dése 
fölött ~beren őrködött. Tőle származik az a rcnclele>t, 
amely a nőknek és a világi embereknek megtiltja 
a szentmisénél használt edények megérintését. 
amely még ma is fl.'nnáll. Azért a világi sekrestyé
seknek és apácáknak külön püspöki engedélyre van 
szükségük. hogy hozzányúlhassanak a kehelyhez. 

Utódja, Szent Higinusz továbbfejlesztette ezt 
a gondolatot és erre a célra elrendelte. hog:v külön 
fE.'IszentE.'lt egyének. az ugynevezett kisebb ren
dekkel bírók kezelhetik csak az egyh. szent edé
nyeket. és teljesíthetnek szalgálatot a miséző pap 
körül. 

Ugyanez a pápa rendelte el. hogy a keresztség 
szentségének kiszolgáltatása alkalmával jelen kell 
lenniök a keresztszülőknek, akik aztán lelki rokon
ságba lépnek a keresztelttel egész életére. 

I. Szent Piusz pápa alatt az eretnekség egész 
sora támadta az Anyaszentegyház tanrendszerét. 
Apostoli kitartással, körültekintéssel és törhetetlen 
eréllyel védte szent hitünk drága kincseit. A Gond
viselés segítségére küldötte Szent Jusztint az Egy. 
ház elsö bölcselőjét. aki csak nemrég vette fel ;, 
szentkereszség szentségét és a hitujoncok szent Iri. 
kesedésével egész életét szentelte az Anyaszentegy
ház tanainak védelmére. tiete vége felé vérével 
meg is pecsételte tanítását. (167-bl.'n) 

Öt követte a pápai trónon Szent Anicétus:. 
akinrk uralkodása alatt jütt Rómába Szmirna pü<. 
pöke a nagy Polykárp, az öskerl'sztt:·nységnek el-,')' ik 

134 

Jegkimagaslóbb alakja, hogy a pápával a húsvéti 
ünnep rögzítése körül támadt nehézségekről tár
gyaljon. A kérdés Szent Viktor pápa alatt nyert 
megoldást (193-203). A pápa az ősz püspökö!. az 
apostoli idők egyetlen még l'IÖ apostoltanítványát 
rendkívüli szeretettel és fiúi hódolattal fogadta; ez 
viszont Péter utódját a szrrctet és hűség minden 
jelével tüntette ki. 

Erről a pápáról jegyezte fel a történelem, hogy 
nem viselt szakált. Azóta - C'gy-kettőt kivéve -
minden pápa szakáll nélkiil jrlE>nik meg az őske
reszténység korából reánk maradt képeken. A nagy 
II. Gyula pápa megint szakált viselt (1503-1513). 

Szent Szótér pápa is, rértanúhalált .~zen"edett 
182-ben, a karitász, a cselekvő szeretet apostola 
volt. Ötőle származnak a mise közben elrendelt 
"kollekták", "a szegény testvérekért való gyüjtés'', 
amely nemes krisztusi esclekvés az Anyaszentegy
ház mínden részében, immár kétezer esztendő óta 
állandóan folyik, és a Krisztus szeretetéért való 
emberi jóságnak csodálatos megnyilatkozása. En
nek a pápának uralkodásába esik Szent Ceciliának, 
az őskereszténységnek egy legnemesebb szentjének 
vértanusága (177-ben). 

A benső harcot az eretnekek ellen Szent Eleu
theriusz pápa. Szent Szótér utódja, is folytatta. 
Valóságos apostoli szellem töltötte el lelkét. A hit 
terjesztése volt törekvésének főcélja, amelynek É'r
dekében mindent megtett. ami Márk Aurél császár 
idejében. amikor viszonylagos béke uralkodott. IP
hetséges volt. Ö küldötte az első hithirdetőket 
Angliába, Luciusz kiskirály kérelmére. Elrendelte, 
hogy senkit sem szabad p)mozdítani hivatalábóL ha 
előbb be nem bizonyították bünössl'>gét. f:s nem 
vult szabad ítéletet mondani a vádlott távollétt:•ben. 

Szent Viktor pápáPal ::árul a má.~odik keres::
tény század. Szent Polykárp által megindított hús
vét-rögzítés ügye alatta nyert bcfeic-zést. Attól a., 
időtól származik a húsvét mai megállapítása: már
cius 21-e utáni holdtölte utáni vasárnap. Ugyan
csak ő állapította meg, hogy a keresztelésnél min
den természetC's, tiszta vizet lC'het Ps szabad hasz
nálni. 

ElrPndelte. hogy r~·pdül Róma hivatott a püs
pökök fölött ítélkPzni. Ps nPm püspöktársai. 

Szent Fer~ne oly ••Pgénv, rnint Kri•ztu• • azért ••"ll<'ny, 
arniért Kri•ztn•. ""J!mutalla ••e,:én~·nPk. J!••do"nak, ho11y 
vannak 6ribi értl·krk. mdyrktlll a \·ilál! f;iJJ.illen o ho11y 
ezekPt kPII ••oiJ[úlnio pénznek. f;;J,Jnek, \'irnak, frudnmnak, 
be1Pb6rdnok, k(Jriánnk. imperiumnak • holl)' ennPk az ii[IIZ· 
.~ .. nak nyornl••ítáo6ra • rnnek a lrlkiiiPtna•k a WlnrvrlfoérP 
indul l~ ld n vilá!hn. l'rolrtíll=l.·a. 



~~'~ SZENTÉLYEJ : 1-A-m-a-·n-'a_p_ó_c_si_k_ö __ n_n_y-ez-ó-. -S-zú-.z-M-ária. 

Azonban Pócs vidékén még szükség volt a Szűz
anya könnyeire. Igy érthető, hogy újra megeredtek 
a pócsi templomban. 

lll álljunk meg egy pillanatra. A könnyező ké
pet elvillék Pócsról Bécsbe ; hogy került ide a má
sodik kép, amely 1715. év augusztus hó 1., 2., 5-ik 
napJam bóséges könnyeket hullatott? 

Egyesek véleménye az volt, hogy a moslani kegy
képel akkor fesiE"IIék, mikor a másikat Bécsbe szál
litollák. Ugyanis Kassa mellett Bárcán két másolatot 
készílellek a képről, de volt olyan vélemény is, amely 
szeríni Bárcán három másolatot készílettek s ezek 
egyike került Pócsra az első helyére. 

Azonban ezt a véleményt megdönti egy írásos 
bizonyíték, mely abból az idöból maradt fenn, ami
kor a második kép készült. Ugyanis Telekessy lst
t•án. egri püspök 1715. január 8-án Nagy János fe
rencrendi tartományfőnökhöz intézell levelében a 
többek közöli ezt írja : .. Én nuolc évvel ezelött egy 
Récshen Festett és az elsöhöz egészen hasonló képet 
kiildtem oda (Pócsra), dehát nem nagy ott ennek 
liszlelele". (L. Kassei ferencr. Levéltárat.) 

Ebből tehát világos, hogy a moslani kegyképei 
Telekesy lsl\•án, egri püspök festlelte Bécsben !707-
ben. Azt írja a püspök, hogy a kép Pócson nem 
részesül különösebb tiszteletben, ami ól bizonyára 
bánlolla. merl levelének további részében azt ter
vezi, hogy még egy másolatot készíttel a bécsi kép
ről s ezt Kállónak adja, ahol sok a katolikus nemes 
ember. akik ennek a híres képnek másolatál öröm
mel fogadnák s nagy tiszteletben tartanák. 

De az isteni Gondviselés másként intézkedett. 
Telekesy István, egri püspök 1715. március 3-án 
meghalt. így tervél nem valósíthatta meg, a pócsi 
k:p pedig ugyanazon év augusztus 1 .. 2. és 5-ik 
napjain a könnyezés csodájával dicsőült meg, mi
nek következtében a hívek részéról állandó osztály
része lett a legnagyobb ájtatos tisztelet. 

Újra megindult a vizsgálat s újra kitünl, hogy 
lsten üzen a tévelygő embereknek Szűz Mária által. 
A vizsgálalot és tanukihallgatást Erdődy Gábor An
lal egri püspök megbízott helyellese, Kiss János fel
szPnlelt püspök vezette, miról a hiteles jegyékönyvet 
1715. HUguszlus 25-i keleliel mgtaláljuk az egri érseki 
irallárban. 

Ez az oklevél. valamint az akkori egri püspök 
1715. szeplember 19-én kelt nyilatkozata, Pócsol 
Szűz Mtiria kegyhelyének nyilvánítja. 

Hogy ez tényleg az lsten akarale, bizonyítja a 
számlalan csoda és csodás imameghallgatás mely 
a pócsi Szűz Mária segítségül hívására s közben
júrására részben Pócson, részben vidékén történt. 

A pócsi Szűz Mária második csodálatos l<öny
nyezése ulún már nem lévén elegendő az eredeli 
fatemplomocska a tömegesen járó zarándokok be
fogadására. Bizimczi György Gennttdius püspök 1731. 
évben nugyszabtisú templom épílésébe fogott. Közbe
jött halála miall az építkezést nem fejezhette be, ha
nem ulódlli. Olsawsky Simon, Blezsowsky Gábor és 
OlsHwsky Emmanuel püspökök folytalták tovább az 
1;pítést. Az építkezés azonban igen lassan haladt, 
merl llz épílöunyugol a messze Tokajból va~úl hiá~ 
J.\ cibnn szekereken kellett idesztillítani. f!:s k1 tudna 
n;•·gmonduni. meddig tartoll volna, ha a Gondviselés -

keze az építés menelél meg nem síelleli? Károlyi 
Ferenc gróf súlyos beteg volt a lábára, mankón kel
lell járnia. Gör. kat. vallású jószágkormányzójától 
hallotta a pócsi kegyhely hírét s ó is a pócsi köny
nyezé Szűz Máriához folyamodott gyógyulásért. Meg 
is gyógyult, mankói feleslegessé váltak. Hálából 
hozzájárult a templom és zárda további építéséhez. 

Giotto: Szent Ferenc a halálos ágyon testvérei körében. 

A templom építése 1756-ik évben fejeződött be, 
a zárda 1749-tól 1751-ig épült, melybe !753-ik évben 
a Nagy Szenl Bazil-Rend tagjai költöztek be s minl 
a kegyhely őrei és birtokosai ma is ott vannak. A 
zárda vezeti egyben a helybeli parochiál és öttanerós 
elemi iskolát tart fenn. 

Nagyjelentőségű még a kegyhely törlénelében 
az 1905. esztendő. Ez év december 3-tól 19-ig, majd 
még dec. 30-án és 31-én újra a könnyezés csodájál 
mulalla a pócsi Szűz Mária. Mind az egyházi, mind 
a világi vizsgálat megállapítása szeríni ez a könnye
zés is csodálatosnak, természetfölötti okból eredőnek 
mondandó, merl a leggondosabb vizsgálat sem ta
lálta nyomát emberi mesterkedésnek vagy más ter
mészeles oknak. A tanúk nAgy része ma is él, akik 
elmondják, hogy a csodatevő Szűz könnyei lassan, 
de kristály tiszta ragyogásában peregtek ; könnye
zés alatt az lstenanya arca sötétebb lett s a szem 
fehérsége pirosra változol!. 

A rózsaszínű selyem párnácska, amelyre ez év· 
benaSzűzanya könnyei hulltak,berámázva a templom 
falán függ a képállvány jobb oldalán. 

Ezekben adtuk a máriapócsi könnyező Szűz 
Mária kegyhelyének rövid történeté!. S ha végiglekin
tünk a kedves hislórián, örömmel mondhatjuk el a 
zsoltárossal: .. Magasztosak, Uram, a le műveid. min
deneket bölcsen intéztél !" 

Merl az lsten bölcsessége a máriapócsi kegy
képpel csakugyan elérte magasztos célját, s mond
hatjuk egyben, hogy a máriapócsi kegykép teljesí
tette hivatásának második részél is. Első hivatása 
volt a görög orthodoxok megtérítése és a bécsi zül· 
löll erkölcsök megjavítása. Ezt teljesítelle az első 
máriapócsi könnyező kép. amely ma Bécs tempio 
mának a fóoltárán áll. Második hívatása volt a ka
tolikus hít fenyének felragyogtalása. megőrzése és 
ajánlása a prolestuntizmussal szemben. 
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XII. Piusz pápa főpásztori körlevele az E~yházról 

Kik az Egyház tagjai? Az Egyház tagjai közé 
azonban csak azokat lehet számítanunk, akik az 
ujjbzületés fürdöjében részesültek, az igaz hitet 
vallják és sem önként, szánalmas bukással, e test 
szervezetéből nem vonták ki magukat, sem pedig a 
törvényes tekintély valamely súlyos vétek miatt 
öket abból ki nem zárta. Az apostol mondja: Mind
nyájan egy Lélekkel egy testté kereszteltettünk. 
akár zsidók, akár pogányok, akár szolgák, akár sza
badok. Ezért, aki az Egyházra nem akar hallgatni. 
azt az úr parancsa szerint pogánynak és vámosnak 
kell tekinteni. Következőleg egy és ugyanazon test
ben és annak egy isteni Lelkében nem élhetnek 
azok, akiket akár a hit, akár a kormányzó hatalom 
tőle elválaszt. Nem kell azonban azt gondolnunk, 
hogy mert az Egyház teste Krisztus nevét viseli, 
már e földi vándorlás idejében is csupán olyan 
tagokból áll, kik a szentségben kitűnnek, vagy aki
ket Isten az örök boldogságra eleve elrendelt. Üd-
vözítőnk végtelen irgalmának tudható be, hog<; e 
misztikus te~t{>b(IJ nem zárja ki a bűnösöket. Ugya
nis nem minden bűn, nem is minden súlyos bűn 
választja el az embert természeténél fogva az Egy
ház testétől; bár kétségkívül elválasztja a szaka
dárság, eretnekség és a hittagadás bűne. Irtózni 
kell a bűntől, mert az a Megváltó misztikus tagjait 
beszennyezi; de nagy szeretettel karoljuk fel azt. 
aki bár vétkezett, de megrögzöttségével nem tette 
magát méltatlanná a hívek közösségére; tevékeny 
szeretettel lássuk benne Jézus Krisztus beteg tagját. 

Eddig fejtegetésünkböJ kitűnt, hogy az Egyház 

Benedetto de Maiano: S~nt Ferenl' Atvánk 
a szent sebhelyeket kapja az alverna! jele~ésben. 
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testhez hasonlítható. Most az van hátra, hogy vilá
gosan és pontosan kifejtsük, miért nem akármilyen 
testnek, hanem éppen Jézus Krisztus testének kell 
azt mondanunk. Ez azért van, mert a mi Urunk 
f"nnC'k a titokzatos tC'stnek alapítója, feje, fenntar
tója és üdvözítője. 

Krisztus az Ermház te.~tének alkotó_ia. Az iste
ni Megváltó az Ecyház titokzatos tf"mplomának épl
ti>sét akkor kezdtC'. amikor prédikálva törvényeit 
adta; akkor fejezte be, mikor megdicsőülve a ke
resztf"n függött; végül akkor nyilvánitotta és hir
dPUe ki, amikor tanítványainak látható módon el
küldte a vil:tasztaló szent Lelk<'t. A Megváltó halá
lával az eltörölt ré~ törvény helyébe az Újszövet
ség lépett. Ekkor kaota meg Krlsztus törvénye (an
nak hittitkaival, intl>zménvf"ível és szent szertartá
saival) a szentesltésl>t Jézus Krisztus vére által. 
MPghalt a régi törvÉ'ny, ho!!V helyt adjon az Űj
szövetségnek. amelyben Krisztus apostolokat vé
lasztott alkalmas szolgákul. A vÉ're áltai it-trch!vntt 
Egvhézat Pünkösd napján az égből alászállott kü
lönleges erővel ruházta fel. 

Kri.~ztu11 feie az Em1háznak. E misztíkus test
nek. az Egvháznak. K~is7tus nevét kell viselnie, 
mert Szent ·Pál mondia: O e testnek, az Egvhéz
nak a feie. Nvilvánvaló Ploször. hogv Istennek és 
a Boldogságos. Szűznf"k Fiát már kimagasló méltó
~ága miatt is az Eevház ff"iénC'k kell nevezni. De 
ki van maga~abb h<'lven. mint Krísztus. az Isten, 
akit mint az Örök Atva Jg{>iét. minden teremtménv 
között Plsiíszülöttnekkell tartanunk. O az egvetlen 
közvetit/í Isten és az embPrek közt. csodálntos mó
don egvbPkapcsolia a földet a mennvel. Minthogv 
pedig Krisztusnak ennvirP kimagasló a méltósága. 
telies joggal ö az ezyPdiili. aki az Ezyhézat kor
mánvozza. ~s Í!!V ez oknál fo!!"Va is a feihez kell 
hasonlítanunk. Istf•ni Me~tVáltónk az egész kPresz
tPnvst'>!! kormánvr(tdiát a kez{>b<'n tartia. Földi tar
tózkodása ideién törvénv<'ket. tanác~okat. intPime
k<'t adva. soha <'l n<'m múló i!'É'kkel tanított minket. 
olvan igékk<'l. melv<'k mind<'n knr~zak emberei 
~zámára a szPIIPm t'>s az élet ig{>i. O adott hárma~ 
hafalm:1t apostolainak l-s azok utódainak. hoi!"Y az 
Pmbereket tan!tsák knrmánvozzák és megszentel
_iÉ'k. 

Krisztu~nak ez a kormányzói t<'vl-kPnv~ége há
romfél!"'. Elös:~:ör: titokszPrű l-s rPndkíviill kor
mánvzá~. Uralkodik Ul!"vani~ az emberek lf'lkéb<'n 
fos ml-!! a lázon!!Ó akaratot is tPtszl>~f' ~z<'rint hai
lítia. Az Egyház V<'Z<'töinPk hh·ataluk húsl>l!es é~ 
<'rPdm{>nvPs ht>tölt{>sf>hpz világossá(!ot {>~ eriH ad. 
Fölego nPht>7f'bb idiíkb<'n nz {>!ptszentsl-!! ffonvl>
hf'n tiindöklö f{>rfiakat É's nők<'! támaszt Egyházá
han. Másoelszor látható mórlnn kormánvozza a ró
mai pápa által. Az <'!!f-sz általa alanitott látható 
\"alh~si társa~á!! kormánvzását az apo~tolf<'i<'n<'lem-
rf' hízta. Hi~u·n Ö. a \"P(!tPl<'n hiilrsPsség. n<'m ha!!"V
hntta látható fpj nPlkiil F.!'\·h~?:Ít <'Zt az <'!!V tf'stet 
olkotó tlírsns!igot. PPtPT fPlsőhbsPrrP csak ahhnn áll. 
h~<'"V K:is7tus hPlvtnrtóia; Í!!v tPh!it r<ak <'!!V lf'!!
fnhh '"'" \•an <'nn<'k a tPstnPk fos <'7. Kris:~:tu~. aki 
n n(•lkiil. hn!!v ahhnha!!vn:'i F.!!vhlíz!inak titok?atm; 
mórlon való ki\7\"f'flf'n \"f'Z<'t{>sf>t. sz~>m{>lvf-nPk földi 
k{>nvisPlili<' által látható módon is kormánvozza az 
Egyházat. · 

V<'szedelm<'s t{>v<'dÉ'shrn vannak t<'hát azok. 



akik azt hiszik, csatlakozhatnak Krisztushoz, az 
Egyház fejéhez a nélkül, hogy földi helytart6jához 
hüségesen ragaszkodnának. Hiszen e láthat6 fej el
távolltásával és az egység kézzelfoghat6 kapcsola
tainak lerombolásával a Megvált6 misztikus testét 
annyira homályba burkolják és eltorzftják, hogy 
az örök üdvösség révpartját kereső emberek azt 
meg nem Hithatják és rá nem találhatnak. 

Az Egyház harmadik kormányzási formája a 
püspökök által történik. A püspökök egyházmegyé
ikben Krisztus nevében igazi pásztorként legeltetik 
és vezetik a rájuk bizott nyájat. Ezt azonban nem 
teljesen önáll6 joghat6ság alapján teszik, hanem a 
r6mai pápa jogos hatalmának alávetve; j611ehet sa
ját hivatalukb61 eredő joghat6sággal birnak, me
lyet közvetlenül maga a pápa ad meg nekik. Ezért 
a népnek bennük az Isten által rendelt apostol
utódokat kell tisztelnie. Bármily magas földi elöl
járónál jobban illik a Szentlélek olaiával fölkent 
püspökökre a zsoltáros mondása: Fölkentjeimet ne 
bántsátok! 

Ezért nagv szomorúsággal tölt el Bennünket az a 
hir. hogy sok püspökh•stvérünk azért, mert szivb51 
gondiát viselik a nyájnak: mert illő odaadással és 
hfiséggel 5rzik a hit óreáiuk bizott szent kincsét; 
mert az isteni kézzel az emberi szivekbe beirt leg
szentebb törvénvek tiszteletbentartását sürgetik és 
mert a reájuk bizott nváiat a leldöbb Pásztor ::>él
dájára a ral!'adoz6 farkasokt61 védelmezik, üldilzést 
és· zaklatásokat szenvednek, nem ls csak a saiát 
személvükben, hanPm - ami számunkra még ke
gvetlenPbb és fáidalmasabb -·- ez az üldözés a 
l!'cmdviselésükre bizott nyá i at. apostoli segitőtársain
ka t. sőt mél!' az IstennPk szentelt szűzeket is éri. Ez 
a ioctalanság a mi saiát sérl'lmünk is. A ml becsil
ll'tünk az l'l!'veteml's Egyház becsüll'tl': és akkor ré
s?.Psülünk Mi csakul!'van megbecsillésben, ha ei!'YI
küknl'k sem tagadiák meg az öt illető tiszteletet. 

De Kris?.tus fl'iP az Egyháznak azért ls, ml'rt 
az F.~>vhá?.nak {>s az Egyház tagjainak tevékl'nV köz .. 
rl'működésÉ't kivánja ml'l!' az iidt,ö.~.~l!g munkáiá
ban. Valamint fl'ie a?.É'rt is. ml'rt az ó példAia által 
nvuitott szl'ntsl>g fpl{> kPll törekl'dnünk. Ll'gfőként 
n~dil!' azéort fpjp az EI!'Vháznak. mert ó árasztia a 
hivPkrP a hit vilár:rossál!'át; 5 halmozza el a lelkl
nás?.torokat. hittudósokat. elsősorban pedig föleli 
HPivtartóiát a tudománv. értelem és bölcsesség 
fplsnhhrPnclíi aclományaival, hogv a hit drága kin .. 
!'SÍ't hűsl>l!'l!'l'l örizzl>k. bátran vPdPimez7.ék. buzgó 
orlaad3ssal mai!'Varánák l-s gondozzák. Vlol!'ill feiP 
a?.l>rt is. mert nála nélkül semmit sem tehetünk: _ö 
tóle van a megszente15 kegyelem l-s az élet ere]P. 

Krisztu~ az F.l!'vház ll>tlonek a fpnntartóia is: ~7. 
F.l!'vhlb: Kris?.tusnak minteg~ m~snrlik l>nilot alkotJa. 
Mae:a Krisztus az. aki az apostolok küldetése ;év~n 
kerPs?.!E'l. tanit. kormá~voz. old és köt. fela1á~ha 
(os bPmutatia a7. álclozatot. A S7.entlélek által Krts7.
•us l>ltE'ti az F.I!'Vház tal!'iait. ahocy a s?.ő15t5 f!J?
lália f.s !E'szi e:vümölrsö?.óvl> a VPie összen5tt szolo
\'E'SS7.nkE't. Ennf.k a Lf.lE'knPk mint láth~tatlan .. élet
rlvnE'k k<-11 tulaiclonítanunk az Pl!':;há7;1 t;st o.sszPs 
rrszrinE'k kapcso16clását egymás kozt es tstem Fe-

iükkrl. . .. 't"· · bá ('J Vi-l! ül Kris?.tus az F.gyhá7. üclvozt. o Je ts: r 
minc!E'nkinE'k ücl,·ö?.itniE'. mi-e:is - mmt Szent Pál 
monc!ja - különösE'n a hivE'ké. 

Az EIO'hb mlsztlkus test 

Ez a mis?.tikus !E'st {>lesE'n megkülönböztetenc!i'i 
Kris?.tus valósáe:os E'mbE'ri trstlotől. amely most az 
f.gbE'n az Atya jobbján van. Hasonlókloppen az Egy-

ház misztikus teste nem valamilyen fizikai test; 
mert hiszen tagjai személyek, nem pedig egyszer{\ 
fizikai tagok; tehát mindenik öncélú, nem pedig cé
los alárendeltie az egésznek, a kilz!Ssségnek. De az 
Egyház nem ls merőben erkölcsi test. Mert a mer15-
ben erkölcsi testületben nincs más egységesitó té
nyező, mint a közös cél és az erre a célra irényu16 
összefogás a tekintély által. Az Egyház misztikus 
testében azonban a tagok összefogásához még más 
benső egyesítő tényező járul, mely valósággal jelen 
van és erőt képvisel mind az egész szervezetben, 
mind annak egyes részeiben. Ez az egységesitil té
nyező a maga kimagasló természeténél fogva mesz
sze felülmúlja minden fizikai test vagy erkölcsi 
testület egységesítő erejét. Ez a tényező természet
feletti, sőt végtelen és teremtetlen: maga az Isten 
Lelke. 

Az Egyház tehát nem csupán jogi és szociális 
tényező. Sokkal felsőbbrendű, mint bármely más 
emberi közösség; annyira felette áll ez utóbbiak
nak, mint amennyire a kegyelem a természetet, az 
örökké való dolgok a mulandókat felülmúljék. f:s 
bár azok a jogi elvek l-s törvények, mPlyPk az Egy
háznak mintegy támaszai, sőt összetevői, magában 
az isteni Krisztust61 kapott alkotmányban gyöke
reznek; mégis a Megváltönk Lelke az, aki által a 
keresztlonyek társasága messze felülmúlja az egész 
természetet. 

Súlyosan tévednek azok, akik önkényesen az 
Egyházat valamilyen rejtett, láthatatlan közösség
nek gondolják; de azok is csalódnak, akik azt vélik, 
hoJtV az Egyház csupán emberi intézmény, melyet 
csak a fegyelem, a külsö szertartások tartanak 
össze, de amely nem forrása a természetfeletti élet-
nek. (Folyt.' köv.) 

Benedetto da Maiano: III. Hónor pápa jóváhagyja 
Szent Ferenc Atyánk szabályait. 
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Mindent az Istenért 
Sehoattner Szigfried, O. S. B. 

Mi is elmondhatjuk P. Kiss Szaléz ferences 
házfőnök könyvéről azokat a súlyos szavakat, 
amelyeket ö mondott egy könyvről ép a minap: 
.. Kevés könyvet olvastunk ilyen élvezettel. At
és átolvastuk oldalait, mondatait újból, hogy 
könnyebben és teljesebben érthessük meg mon
dani\'alóit". Pedig oly eg~;szerű, természetes. 
annyira világos a beosztása, anyagelrendezése, 
olyan magátólértetödő, amit nyújt és ahogyan 
nyujtja. Ritkán akad könyv a kezünk ügyébe, 
amely oly keresetlen közvetlenséggel, tömör, 
gördülékeny és magyaros stílussal közli tartal
mát. mint P. Kiss Szaléz legújabb műve: Min
dent az Istenért. 

Lechner Mária Franciska alapítóanya egyé
niségének lebilincselő életrajza e munka. Ame
rikában jelent meg először, ahol P. Kiss Szaléz 
csodálattallátta Franciska Anya alkotásának, az 
Isteni Szeretet Leánvai Társulatának óriási 
munkáját. áldozatos életét. 

De jó. hogy megírta, de jó, hogy biztatták, 
köszönet, hogy ml'gjelent a Magyar Barát kiadá
sában lll oldalon ez a "jóakarattal készült 
könv\·ecske". 

· Megn:-·ugtatjuk P. Kiss Szalézt: munkája 
elérte célját. Amit magyarhonban egy könyv 
elérhet. Mindent az Istenért: elérte. Három hét 
alatt 2:3 híján ezer darab fogyott el belőle! Izlé
ses. szép kiállítása, címképe méltán biztosította 
a Magyar Barátnak is azt a sikert, ami még 
egyetlen kiadván~·ának sem jutott osztályrészül 
eddig. 

Igen örvendetes, hogy épen P. Kiss Szaléz 
írta meg és épen így írta meg Franciska Anya 
életét. Mert az életrajzoktól általában - igen 
sokan félünk. Legtöbbször sablonos adathalma
zok. lélektelen egymásután-közlemények, fá
rasztó elbeszélések színtelen sorozataL 

De nem így a Mindent az Istenért. Tíz feje
zetben. mindvégig lebilincselő hangnemben tár
gyalt színes életregén:"'· Az író szinte aggasztón 
vigváz arra. hogy sohase haladja át azt a haj
szálfinom \'onalat. amelven túl irreális mesévé 
ködösülne és eh·esztené valóságérzetét, tehát 
léleknl'velő hatását. Bizonyságai ennek az egye.;; 
fejezetek végére illesztett sorok, amelyek gon
dolk0dásra késztetnek és feltétlenül indítanak. 
Látszik, hogy kiml'ditált fő írta a lapokat. Elég 
elolvasni csak egyetlen fejezetet, mondjuk pl. 
Az égő csipkebokrot. Valami belülről áradó ter
mészetes melegséggel. a közvetlen hang bájos 
művészetével. az elmélkedő lélek képzeletének 
friss lendületével mutatja be a fejezet Franciska 
Anva szeráfi szeretetét. Ih·en misztikus. finom 
érzéseket a legtöbb életra iz egyszerűen elsik
kaszt. S a szeretetből táplálkozó tevékenv akti
vitást oly ügyesen állítja P. Kiss Szaléz műve 
fókuszába, hogy talán nem túlzunk, ha azt ál
lítjuk. hogy az úiabb időkben a lelki élet rej
tett szépségeit ilyPn eredeti útakon és ilyen 
vonzóan senki sem hozta közel hozzánk. 
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Nincs egyetlen epizód a könyvben, amely 
csak parányit is elhomályosítaná a központi té
mát: Francisi<a Anya egyéniségének hű ábrázo
lását. Ezért lesz az életrajz, minden közbeszőtt 
elmélkedés ellenére is egységes tónusú. Mindm 
szín, hasonlat, példa csak arravaló a szerző ke
zében, hogy a lehető ll'ghűbben mutassa be ol
vasói előtt ennek a rendkívüli egyéniségnek 
ezerrétű, eseményekben, szenvedésekben és 
mindenekfelett eredményekben gazdag negyed
századát, amely a könyv írója szerint is és sze
rintünk is: emberileg érthetetlen. Mit tudott 
Franciska Anya alkotni, mily nagylelkű volt, 
mennyire hőse az önemésztésig menő köteles
ségteljesítésnek! Egy gyenge nöben, mt'nnyire 
tud diadalmaskodni a kegyelem és a kötelesség
teljesítés harmonikus egysf>ge. Azért, mert min
dent csak Istenért tett a bölcsötöl a sírig ez az 
új Mózes, és hozzá oly keresztény alázattal. hogy 
állandóan Istennél lakozott. gyermeki. csodás 
bizalommal. Égő csipkebokor Franciska An~·a, 
világít testvérnek, melegit szegénynek és elll'n
ségnek, könnyes mosollyal a szenvedések köze
pette, mert örökre lstennel van együtt. 

Nincs a köny-vnek egyetlen öncélú részlete 
sem, nincsenek túlzásai, irreális kisiklásai, a 
szerző tolla minden szó értékét és minden ~zín 
szerepét ismeri. Az arányoknak ez az érzéke 
egészen bölcs és higgadt lélekismerőrl' és vPze
tőre vall. 

Gyönyörű példa szavaink igazolására a Ke
resztény alázat c. fejezete a könyvnek. P. Kis:; 
Szaléz sehol sem túloz, nem akar sokat, nehogy 
,.elnézze a dolgokat". Nem akarja idealizálni 
Franciska Anyát a valóság rovására. A nagy 
Alapító asszony életét és lelkületét roppant tár
gyilagosan és rendszeresen jellt'mzi s állítja be 
lélektani és misztikai keretl'kbe. Szinte kiérez
hető gyönyörrel száguld biztos talajon, a fl'n
költ eszmék világában. 

A könyvet ezzel a gondolattal tettük Ie· 
mily jó, hogy nekünk valaki ezt mind elmondot
ta erről a rendkívüli teremtményéről a jó Istcn
nek! Hisz az Isten kegyelme minden népnél tcr
me! szenteket és hősöket, csak nem mindcn nép 
egyformán ügyes és buzgó nagyjainak nvilván
tartásában, ismertetésében és tiszteleténck gva
korlásában. A világ minden tájékán szcrteszórt 
R tartományban és ennek 1~9 zárdájában min
denütt büszkék lehetnt'k Franciska Anva leá
nya1 és tisztelői a magyar tollal megírt magvar 
nyelvű regényes életrajzára az Alapító An~·á.nak. 

Egy alkalommal ilyen kijPlcntést tt'tt Fran
ciska Anya: ,.Ha <>gyszer Istennél leszPk. kérni 
~og~~m. hogy a Társulat mindíg !'wgén~· marad
JOn . Ha egyszer Ist<>nnél lesz<>k ... 

Azt hisszük. ott van. 
S ha egyszer eljö az idö, hogv oltárra emPI

kedjék, P. Kiss Szaléz szép munkája lf'sz clőttP 
a magyar föld h•gl'lsö virúgszála. 



t ntoóri GLATTFELDER GYULA 

csanádi érsek-püspökiit kisértük utolsó földi út
jára az elmult napokban. Egyikét a magyar ka
tolikus élet utolsó félszázada legnagyobbjainak. 

Prohászka mellett a magyar katolikus megúju
lás leghatásosabb apostola, a magyar szellemi 
mozgalmak irányító lelke, nemzetnevelésünk 
mestere, az ifjúság barátja, a megcsonkított ma
gyarság vigasztalója szállt benne a sírba. 

Az előkelő lelkiség ember volt, a fenség é~ 
közvetlenség, a tekintély és alázat, a tudás és 
hit rendkívül szerenesés összhangja ölelkezett 
egyéniségében. Klasszikus egyházfejedelem je
lent meg benne. Szónoklata a kimértség és vá
lasztékosság, a tudatos pátosz és fegyelem, ha
tározott biztonság és logika egysége. Az embe
rek elméjéhez szólt elsősorban, a meggyőzés 
észbeli eszközeit használta, az érzelmek csak 
visszhangjai és kísérői voltak esztétikailag is 
kellemes megjelenésének, hangjának és gondo
latmeneteinek. Nem a kormányférfiak és ural
kodó akaratok embere, aki hatalmi kényszerrel 
irányította a tömegeket. Ö a szelídség és a lelki 
fiilény, az igazság és az apostol, a müvész és a 
lángelme erejével hatott kortársaira, s ez a bel
ső nagyság minden erőfeszítés nélkül szerzeit 
elismerést nevének és rendkívüli egyéni érté
keinek. Vele természetesen annak az eszmének. 
amelynek szolgálatába szegődött. Elsősorban az 
Evangéliumnak! 

Megkönnyezzük a testében tőlünk távozó 
egyházfejedelmet, de hálás lélekkel őrizzük meg 
szellemét, nagy eszméit, gazdag jelleme lelki 
hagyatékát! Nyugodjék békében, Jézus, Mária 
szent nevében! 

A kis Jose szíve 
P. Sehrott~· Pál O.F.:~\1. tartományfőnök lf'l!njahh művéhől 

Az aleppói Kollégium ud\·arán vagyunk. Nag~· 
köfal választja el a várostól. Egyik sarkábau kii
padok, virágzó bokrok: amott virágzó leánrlerfák. 
fügefák. babérok. eukaliptuszok \'Últakoznak eg~·
mással a világos {•s haragoszöld lPgküliinfeli·bb úr
nyalatában. Jose kedvelt helye a fáktól beár
nyékolt köpad. !\lost is ott ül. kiiny\·wl a kC'zi•bt•n 
(•s csillogó szemmcl figyt·li a nyüzsgii. hancúrozó 
fiúkat. akik a júti·kidiit itt liiitik i•l{•nk zsivaijal. 

.José nagy. mt;ly szPmi·lwn benne tükriiziidik az 
egész színes és mo1.galmas ki•p. De ii most m·m \'l'

gyül a víg, zajos társaságba. Valami Pszi·bC' .iutnt'. 
Hazagondol: amikor m{•g a kiin·tsi·.~ rózsaillat•" 
kertjébPn jút~?adoztak K<•t',t:tntinúpo!~·ban 
Amikor üveggolyókat <·s mozaikdarabkúkat g~·üj
töttek ... O. ez már .. r.:·.~l·n \·olt'' l.·s ii. ö már nem 
gyermek. hanem komoly nagy fiú. aki na,e;y, na.:::v 
útra ki•sziil ... És Pkkor bt•Jpsa.inl.( szh·i·lw PZ a szó· 
Anyám! Látsz-e engt•m :\n~·iun'.' Nt·rn fl'h·.itil-k 
sohasl'm' 

Tovúbbsziivi gondolatait. 
Eszi·bl' iut a Padn·' :\ Padn-. akin·! ii antl\'it 

sétált Konst-~rntin:'tpnl~· zt·g-zugos ulcúin. aki til l'l
vitte a Róz~ák szigl'ti•n•. akitwk mindL•n n•ggl'l mt
nisztrált s aki iit iclt-hoda. a .. tudomán~· csarnnk;'r
ba" a sok fiú kiizt•. Hol \·an mnst a Padrl''.' \'alami 
olyant hallott. hog:-.r l'g~· idiin• hazati·rt. hn\'Ú i<' 
Haza. az ii hazájúba. :\bgyarorszúgba. l.l.(t•n od:r. 

hiszen erről eg~·szer ml'sélt is neki, amikor egy ne
ml'sszh·ii fl'.il'delmet emll'getett. akinek teste ott 
pihent Nagy Törökországban. Magyarország? Hol 
is \'an az? S José• élénk kE'>pzelete egy távoli szép 
országot varázsolt lelke elé ... hullámzó búzame
zökkeL hl'gyekkel. völgyekkel. tiszta városokkal. 
mag~·ar gyl'rl'kekkl'l; de ki tudja hogyan rajzolódott 
mindez lt-lké·bl'. hiszen olyat még nPm látott! És 
szívi•bpn n:·gigsuhant: .. Hol \'an most a Padre?" 

Egyszl'rrl' a csengő hangja futott \'égig a tágas 
udvaron. !\Iegjell'nt a Padre 1\Taestro. Leveleket 
hozott a fiúknak hazulról. Futottak is mind feléje. 
..Nl'kPm is! Xl'kcm nl'm jött Padre lVIaestro?" 

.José· már bdPjcztp az olvasást. Szíve elszorult. 
Nl'ki nl'm ir senki. Atyjának nincs érkezése. 

m·m is tud jól irni. Anyja. ó, ez tudna írni, de már 
ru•m írhat. 

Es mt·.~is. mnst az o ne\·ét kiáltja a Padre 
:\lal'strn . 

.. .Tnsi·. lt-\'l·lt·d van. mcssze Magyarország-
ból". 

:\line! ndafutnttak. !\lutasrl. mutasd ... 
f:s .Tn:'L' boldogan forgatta kPzébl'n a Padre 

ll'\'l'l(·t. nwss1.i Mag~·arországból. Gondoltak iireá: 
.. Nt•m ft•h•jt!Pk el. kis .Tos{>! Istpn oltalmazzon! 

Pax l't Bonum!" 
A fiú szÍ\·p mPgdobbant (•s eltelt iiriimmPI: Pax 

Pt Bonum' 
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-1 -HATV AN l 

Alig lépünk a hatvani vasúti vas-felüljáró fo
lyosójára, máris zene és gyermekhang üti meg 
a megtört utazó fülét. A vasúti delta felső sarká
nak a tájáról, kerítéssel körülvett kis térségrőL 

alig megfogamzott csemetefák tövéből veri a szél 
a vándorhoz ezt a vásári zajra emlékeztető. ' 
mégis ünnepi lármat. Gyermekek hintáznak, ug
rándoznak, körbe játszadoznak, a hangszóró leme
zeket közvetít, felnöttek s gyermekek nyüzsögnek 
az aránylag elég kicsi térségen. S amikor az em
her betoppan, úgy érzi. hogy a világ legszebb szi
getére lépett. Itt nincsenek árnyas fák, nem tük
röznek kék tavak, nem hallik az üzleti emberek 
csalogatása, - itt mindenki örül. nevet, gyermekk~· 
változik még a felniitt is. játszani szeretnE.' min-

·-- • .. ··'~- .... 
"··· 

A körhintán terem a gyermekserPg. 
Háttérben Szilvesdl'r At~·a és három munkatársa 

ép a játszótt'r müszaki munkájából jövet. 

denki. Itt gyermekké kell \'álnunk! Ez az orom. a 
béke, a gondtalanság hazája! A gy<'rmekmosoh· 
országa! Vagy ennl'k az cg(·sz dlágot behálózó ha
talmas birodalomnak c;:lyik hires á!lomása: Hatvan' 

A legnagyobb jót az teszi velünk ma. aki mo
solyt csal az ajkunkra. s elfl'!edto.:ti \'t•lünk. hog_,. 
nagyok vagyunk. hog~· gond J'link \·annak. hog_,. 
keserü cseppet tartogat mindL·n percünkre az éll'l 
S amikor már mi n<·m birjuk g~·l'rmeki eg~-sZPrü
seggel. s komol~·ra Lm~·alocinak kiirüliittünk a 
g~·crml'karcok 1s. kii;-•:·nk küld :tz b!t'n <'.l~Y m"lsol\'t 
Szent Fl·n·nc At~·ank arcúbóL hog~- szl'hb ll-g~···n 

t<il<· az e!<,t. m•\'l'Ssl'n<·;, a g~·,·nm·ké·k. s fl'ldl'rul.ii.n 
a mi arcunk is. Jlat\'•mban i,; w~· .iártunk. Ol\- k"
moly gi·pezet iidi a st.üliik icll-g•·it: mozdrm~·\·._·zvt•'·:< 

Yáltókezelés kocsirendl·zés. \'<Jl1atérkc•zé·s i·s vona~
indulás. blokkrendszo:rck fegyelme, ezer élet vesz<·
delme. - s a fordulónál szl'llö libbenti egy mr.soly
P,Ó bar:it ruháját. kuszálja haját. s amint kiáll kora 

140 

délután a még kopasz térre, kiszabadul otthonából 
minden p;yermek, hogy visszamosolyogja a ferences 
derüt. s belekacagja minden otthonba a békét, sze
retetet és gyermeki örömöt. Ki hinné, mekkora egy 
kacaj hatalma, s hogy változik meg a világ egy 
tiszta és kihancurozott gyermekszemtőL Ma misz
sziója van a gyermekmosolynak az otthonban és a 
társadalomban. Aki pedig a mosolyt fakasztja, -
misszionárius! Az tg követe! 

Hogy a gyermekek mit csinálnak, nem nehéz 
kitalálni. .Játszanak. Az egyik csoport függö-hin tán. 
a másik deszkahintán dobja duhaj kis testét a leve
gőbe. Egyszerre csak a körbejáró bicikli-vonaton 
teremnek vagy huszan is egyszerre, s hajtanak, 
\'erscnyt futnak a mesék világába, a soha meg nem 
közl'lithető végtelenségbe. Itt atléták javítgatják a 
magasugrás világrekordját, ott kicsiny gyermekek 
homok\·árat építgetnek nagy komolysággal. S a 
mulatságos tülekedésre szellden mosolyog Kis Szent 
Teréz és Don Bosco Szent János fehér szobra . __ 
TC'hát szórakoznak az apróságok, úgy mint másutt. 
csak többen vannak. szebben játszadoznak, sokan 
ugrándoznak. s éh·czik. hogy két-háromszázan is 
\'annak. s a félváros tele \'an hangjukkal, zenéjük
kc>l. csattogó kacagásukkaL 

F.g~·szc>rrc csak csengetés hasítja meg a levegőt. 
Énc>k csendül a kis .. madárkák" ajkán, bábszínház 
függiin~·C' gördül föl hirtelen, s kezdődik a játszó
tér nc>\'Pliimunkájának leghatásosabb része. Kórus. 
bábszínház ... ! Vagy tízéve minden ferences hit
oktató álma cc~· mozigép volt! Hittünk a mozi ha
talmában. S amint a film százszor is változatlanul 
ug~·anazt pc>rcgtc. szereltük \'Olna kisiklasztani a 
szalbgot. s a képek<'! ki<'gészíteni. jobbat, találób
bat mondani. valamit abból. ami ép ma történt, 
amit most kitlínöen fclhasználhatnánk. aminek ma 
robbanó sikere. tanulsága lenne ... De a gép nem 
engedett. csak pc>rgctt, dobta a képeket, nem iga
zodott hozzánk s az iskolaélethez . . . S amint a 
gycrmckszcrctct és nc\'clés géniusza a vetített ké-

Itt javit.iák a ma~asu~:rás világrPkordját. 



pek közt suhogott, s a tisztelendő bácsi szeme előtt 
más képeket mutogatott, egyszerre csak fellángolt 
az ötlet: bábs:tlnházat építsünk a gyennekeinknek! 
Ne a film legyen az úr, hanem én mondjam, mu
tassam a mesét, a mondanívalót! Hatalmamba ke
rítem a bábut, s azt mondja, amit én akarok: tesz1, 
amit én parancsolok. Nincs az a szöveg, amelybe 
bele ne illeszthetném a hét legtanulságosabb lee. 
kéjét, Konnos Lali csavargását, Kócos Jutka ma. 
kacsságát, s hinthetek a szívekre egész költemé· 
nyeket, meséket, avagy szent prédikációkat, egés1 
hittanórákat ... S megszületett a ferences hitokta
tás legújabb fonnája: a bábszínház pasztorációja. 
Már a teológián is tanulmányozzák módszerét, épí
tik mesevárát, faragják figuráit ... Aldja meg az 
Isten mind a két kezével azt a barátot, akinek lel
kében az elsö bábszínház megépült, az első ,.szent" 
mesék megszülettek ... 

A hatvani bábszínház is ennek az álomnak első 
hajtása. Sejtik-e a jó hatvaniak, mit jelent házaik 
között ez az igénytelen kis szlnpad? Hogy váltja 
aprópénzre ez az egyszerű bábjáték az egész kate
kizmust? Mint irtja gyermekeik lelkéből korunk 
fonákságait? Mennyire magyarosítja hazaszerete
tünket, lelki életünket, műveltségünket? Igazi ma
gyar mesék szépségeibe ringat, sok százéves, talán 
még ázsiai dallamok hullámaiban fürdet . . . Ösi 
magyar emlékeket elevenít fel s tesz kincsévé az 
annyi felületes és idegen szellemiségtől megméte
lyezett mai magyarnak . . . Ennek a keresztény és 
magyar mélykultúrának egyik leggazdagabb forrá
sa a hatvani játszótér. Sokan talán túlzásnak te
kintik ezt a tételemet. Pedig ha tudnák, mcnnyire 
nem keresztény és mennyire nem magyar az a sok 
hatás, amely még a jobb helyekről is lelki életünk
be szivárog, a hatvani játszótérre küldenék tanulni 
vallási és nemzeti hitünk és tudatunk hivatásos 
nevelőit, hogy ráeszméljenek arra, mi is egyáltalá
ban a keresztény és a magyar műveltség és lélek! 

Ennek a nevelö-iskolának a mcstere egy barát! 
Ha jól megfigyeled, minden gyermek ajka egy ne
vet mondogat, kiált százszor is, ezerszer is egy dél
után: Szilveszter atya! Szilveszter atya! Talán csak · 
az édesanyjukat hivogatják többször ... Sokan még 
öt sem, mert ~sak este látják fáradtan, napi mun-

Körbieiklln robognak mesebell országokba, 
nyilván Tündérországba. 

' 

Hinta-paUnta ... 
éneklik 
hatvani szigetén. 

kától, napszámtól összetörten ... Hát ö ennek a pár 
négyszögöles Paradicsomnak a lelke és királya! S 
ami itt nevelő-hatás és zsenialitás, az ö tudománya! 
N em csoda, hogy a MA V szociális szellemtől átha
tott központi és helyi vezetősége még a csillagot 
is Iehozná. csakhogy krisztusibb és magyarabb le
gyen a jövendő vasutasnemzedék, melegebb s de
rűsebb legyen az otthon, boldog gyermekmosolytól 
ragyogjon az egész Föld! - i -

IAJI~~-·~ ' __ : .•• J. 
r~f"t61~• • • 
Vonatra szálltam. Reggel volt, ködös, 
Keletről napsugár jött, fénylő és vörös 
Sugárral csókolta a földet. 
Négy gyereket vittem, négy maszatos kicsit 
Tiz, hat, három évest, és egy egész picit 
Szomorú szívvel a Menhelyre vittem. 
Kékszemü kis szöszke megfogta a kezem, 
Ragyogó szemében láttam tekintetem. 
!ts elgondolkoztam ... 
Az apát elvitték, munkatáborban él. 
Az anya a fegyház falainak mesél, 
S a négy kicsi nálam ... 
Mi vár még reátok, kicsi apróságok? 
Ne féljetek, Isten gondol majd tirátok. 
Csak ti jók legyetek ... 
Ily szavakat mondtam. nem is tudom hányszor, 
Ismételtem pár szót, és lelkem, mint máskor, 
Most is lelket nézett ... 
Négy ártatlan, fehér, gyermeklelket láttam. 
És életútamon egy percre megálltam, 
S gondolkoznom kellett ... 
Mért büntet az Isten négy ártatlan lelket? 
Mért kell elcgtétel? ts ezektől kellett 
Istennek könny. nyomor? ... 
A szülök bünéért mié•rt szem·ednek ök? 
!ts mért nem a szülök, a nagy világ-verök? 
Mért e négy apróság? ... 
Feleletül szél fujt sárga búzatáblát . 
Sárguló búzának aranyos kalászát. 
S tarka vad\·irágot ... 
Akar-e a kalász lengeni a szélben? 
S akar-e pacsírta szállni fenn a légben? 
Van-e akaratuk? ... 
Isten Igy akarja. legyen hát! - ezt mondom, 
S a négy piros szívet két kezembe fogom, 
S úgy vigyázok rájuk . . . Laaly László. 
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, 
"EGI DAL" 

LYRA COELESTIS 
(Vásárhelyi Andrástól-Simon Jukundiánig) 

Két ferences életét figyeljük, mint határkövet az 
"égi dal" magyarországi fejlödésében. Vásárhelyi a 
kezdő mérdfőkö, Simon Jukundián a zárókő. Most már 
olyan bő irodalommal rendelkezünk, hogy bátran neki 
\'aghatunk a Jákob-létra meglépésének. A honi nyelv 
lassan-lassan zengzetessé nemesedik a deáld széptudo
mányok átültetésére. A kereszténység befogadásától jó 
pár száz esztendő telik el, mig Vitsárhelyi önálló ha
zafiasságtól fűtött szépségére rátalál. Addig, még az 
"Omagyar Mária-siralom'' se kh·étel, bizony csak 
többé-kevésbé sikerült átköltés, utánaérzés, művészibb, 
vagy gyarlóbb köntösben. 

Eleinte, akár az ősdalok, a magyar kat. költészet is 
egy-egy foszlány. Köszörületlen drágakő, mint ezt tö
redékek igazolják: "tdes anya, bódog anya, Virágszülő 
Szűzmária" - "Bizony rózsa tüvis nekül", "Csillagok
nak szent szerzöje". A Nádor-kóde.>: (1508), me!yet fel
fedezésekor István-nádor tiszteletére bérmáltak igy, 
már első kótás énekes-imádságos kéziratosunk. Kül
földi sem előzi meg igen szabadkézzel vont ötvona
lasságát s ütemosztástalan aprófejű kótáit. Szinte si
mogató szereleltel szemJéljük e becses emléket, amely 
igazolja, hogy a dallam örökebb a s?.övegnél. A Nádor .. 
kóctexszel egyirású a legértt'>kesE>bb Peer-kéziratosunkat 
tartalomban. dis.<ben s korban megelőzi a Festetics
kódex, Kinizséné Magyar Benigna imádságos könyve. 
melyet Kenesey Pál paulinus irt s látott el szebbnél 
s?.ebb iniciálékkal. A tudomány azzal magyarázza a 
magyar imádságos köny\·ek gyakoribbságát a XV. szá
zadtól kezdve, hogy egyre kevesebben tudtak latinul a 
hivek. A humanista mű\·eltség korában feltételezhetően 
többen beszélték s ol\·asták a deák szót, ám az új kor 
szele fordulatot jelentett a hazai nyelvek felé. A nyu
gati népek mü\·elödése után igazodó kultúránk sem 
maradhatott le e versenybőL Egész sor legendánk, éne
künk, imádságunk. elméikedésünk szólal meg t:íjsza\·as 
honi nyelvünkön. 

Vásárhelyi András .. Angyaloknak Nagyságos Asz
szonya·• kezdetű éneke a Peer-kódexben maradt ránk 
legteljesebb formájában. Töredék s változat más-más 
kéziratosban is elúfordul. Vásárheh·i a reneszánsz 
öni:rzetes buzgóságával már nem rejtŐzködik el. hanem 
a versfőkben Itiírja a nevét s az utolsóban pedig érte-

Váth Jl.noa. 

sit bennünket, hogy Pesten a Szentpéter-utcában szer .• 
zette énekét 1508-ban. Azt is tudjuk róla, hogy a mo
hácsi vészben részt vett s visszavonuláskor hősiesen 
védekezve elesett. Himnusza első eredeti, hazafias meg. 
szólamlása a Boldogasszony segítségül hivásánalt. 
Mindazt tartalmazza, ami bizodalmat, segítségül-hivást. 
hódolatos tiszteletet százada a Szüz zsámolyához ösz · 
szehordott A késöbbi Mária-énekek csak bővltik vili 
toztatják, árnyalják a bűnbánattól csorduló, bűnbánat
ra vezeklő énekünket századokon keresztül. Egyedül 
neki nem szo!gá!t koráig mintául idegen remek. Tel
jesen magyar szivéből csordúlt ki, áradt szét, hogy 
századokon át termékenyítse őseink buzgóságát. Mert 
minden dícséret megilleti Ot, a mennyország királyné
ját, a paradicsom megnyíló kapuját, akire árváknak 
szemei, özvegyek keserves szivei, szegények nyomorult 
ügyei, bűnösöknek bánkódó lelkei néznek fel, aki asz
szonyok tiszta tüköre, férfiak bajvívó fegyvere, kirá
lyok oktató mestere, hazánk választott vezére. 

Rettenetes a mi baj\·ivásunk, 
Rettenetes végső kimúlásunk. 
Mert kegyetlen a mi ellenségünk, 
Ha te szent Szüz nem lész segítségünk. 

A Peer-kéziratos másik nagy kincse a "S:ent Lász
ló himnus:". A hösök höse Mária választott vitéze, 
Magyarország édes oltalma. "Testedben bátor, lelked
ben fényes, Szivedben bátor, miként vad oroszlán" jel
lemzi a névtelen szerző. Az ~rdy- kéziratos Szent 
István királyban a hittérítőt dicsöíti. Reményét fejezi 
ki, hogy népét nem hagyja el. 

Akár a Nádor-kódex "Bűnösök segítsége" (Misero
mm pia adiutrix), akár a pompázó Festetics-kéziratos 
"Üd\·özlégy Mária, tengernek csillaga" (Ave Maris stel
la) és "Oh dicsőséges asszonyság" (0 gloriosa virginum) 
c. énekét vesszük, fordítások, és nem eredetiek. Csak az 
átköltés míkéntjét dicsérhetjük. A Batthányi-kódex, 
melyböl a protestánsok is merítettek sokat, szintén 
tartalmaz egyházi énekeket. 

Telegdy Miklós érsek prédikációs könyve is adott 
énekeket. míg az esztergomi zsinat sürgetésére Hajna! 
Mátyás jezsuita atya össze nem gyűjtötte s díszes met
szetekkel ékes könyvében ki nem adta 1629-ben imáin
kat és énekeinket Ezek a mctszetek szolgáltak Balassi 

tanuságot is tegyenek az egész vidék nyalt a testvérek lelke és imája. -
terdárius egységéról. A nyár folya- A másik ünnep Porciunkula búcsúja 

c mún elöször Jézus Szít,e ünnepén volt. Hogy \'asárnapra esett, külön is 
;;;~~~:11~~ gyűlt egybe az egész vidék. Három- növelte látogatottságát. A kör-nyék 

napos ájtatosság vezette be az ünne- terciúriusai bensőséges házi ünne
r::::::=-~JU'P.tlll!=:::- pet, minden este P. Jagic:a Juvenál, püknek tekintik ezt a napot. Imád

O. 1-'. M. újoncmester, világi rendünk ság és csend jellemzi ilyenkor a 
legrégibb és legkitartöbb apostola lelkeket. Megható, mennyire igyekez
elmélkedett a nagy titokról. Magára nek búcsút nyerni, s vagy 30--40-

Szécsény. A szécsény! es szé•csény- az ünnepre kb. 6000 ember verődött szer is megfordulnak a templom
vidéki terciáriusok akár külön tar- össze, a Judányi plébánia hívei Hor- ban. hogy a szenvedö lelkeken, s jó
tományt alakithatnának, ann~·ira t•cith Gyula ftdö plébános úr vezeté- magukon segíthessenek. - A har
egyéni \'ilágot jelentenek a magyar- sével hárompapus menetben vonul- madik szép napjuk a s:c:>ntkúti te•·
országi \'ilági rend (•Jelében. Nem- tak a templomba. A rendiek beöl- dárius :arcincloklat volt. Ezt már 
csak azért, mert egyetlen táj sincs tözési. és fogadalmi s?.ertartását P. magam is !:'Ittam, s hogy részem le
ekkora létszámmal képvíseh·e. mint Juvenál igazgató végezte. Az esti be- gyen benne, érkezésükre és búcsúzá
az Ipolyság, nem is azért, mC'rl buz- fejező bes?.édet Lupkovils László sukra én húztam az egyik harangot. 
góságuk az egész vidéken mcgl;.its?.ik, ipoly\·arbói plébúnos tartotta, akinek Csak úgy harsogott a szentkútl völgy 
fal\·aik példaképei. és minden szent Szent Ferenc liaihoz való ragaszko- a páratlan szécsényi énekektől és a 
ügy legnagyobb apostolai a mi test- dúsa és a rendiC'k lelkigondozásában tiszta csengésü hangtól. P. Jut,enál 
véreink, hanem azé·rt. mert egé•,;zen kifejtett buzgalma minden sza\·ából \·ezette öket. ö festette alá bensösé. 
kiemelkedő közösségi szellemct tc- ldcsendült, s mdtó befejezést nyuj- ges gondolataival a zarúndokuk han
remtettek egymásközt, s minden al- tot! a Szent Sziv ünneplési·nek. Fe- gulatút. s mondta ne\•ükben a be
kalmat megragadnak. hogy népe• lejthetetlen volt a békéért felajúnlott küszimtö é·s búcsu?.ó imát. A fm·rá
felvonulásokban, termés?.etesen elsö- szentségimádási úru: ünnepi fényben >ok tújúig baktattam utánuk, éne
sorban a bucsújárásban. nyilvitnos úszó templomunkban csak úgy >ZÚr- kiik mindíg hangosabb volt. minlh:. 
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Bálint istenes énekeinek illusztrációjául, mint azt á 
marosvásárhelyi Teleki-tékában ujabban felfedezett 
kiadás szcmlélteti. Balassi őszinte megtérését bizonyít
ják az egyes poémák: "Istennek szent anyja kegyelmed 
kivánja, Lelkem nagy oltalmára" mint az Irgalmas 
nagy Szüzhüz, a Boldogasszonyról való ének, s az Azon 
szép Szüzhöz int(•zctt poémák illusztrálják, 

Nagy vajúdások árán, az elrendelő zsinat után 
majd negyedszázaddal jelent meg Kisdy Benedek egri 
püspök kiadásában (Toldy Ferenc szerint Ragyóczy 
esztergomi kanonok szerkesztésében s költésében) az 
első kótás katolikus énekes könyv. Ettől fogva az egri 
püspökök szinte kötelességszerüen lesznek megjelen
tői a Cantionáléknak. Kisdy, a török elöl Kassára me
nckül Egcrből. Megalapítja a Felföld második egyete
mét Kassán. A Szent Erzsébet-székesegyház protes
tánsok kezén. Az akadémia is kicsi helyiségben húzódik 
meg. de a király által elismert egyetem. Maga Kisdy 
Jászón székel, a premontrei prépost~ágb<~n s ott ls hal 
meg. Rómúban végezve iskoláit, szinte apostoli bu.:~ú
súg lakozott benne. Régi és új deák és magyar egyházi 
énekek s litániák összegyüjtését sem Nagyszombatban, 
hanem Kass~m nyomatják ki költségen 1851-ben. Me
ritett e karenekcs köny\·, amely régiben három részben 
Jútott nap\'ilúgot az Irodalmi Ritkaságok-ban, a kódex
ck ből. a szájhagyománybúl s újított is. Ragyóczy köl
tői lelke mondhatja ,.O fényességes szép Hajnal, Kit 
igy köszöntött az angyal: Üd\'özlégy teljes malaszttal·'. 
Dc más és sok szépség kikerül az esztergomi kanonok 
kincses tarsolyúbúl, hogy Toldy Ferencet ily jellein
z<·"·e ragadja: .. Az ös magyar jellemet tisztán fenntartó 
dallamok tekintetében saját szerzeményeivel e század 
legne\·czetescbb mü\·ci közé tartozik" 

Már muga is költő a Cantus catholici új kiadója és 
bü\·itüjc Szegedi Lénárd, Kassán székelő egri püspök, 
kinek bizonyúra legnugyobb lelki Clménye lehetett, 
hogy fcbzcntelhctte és katoliklts célra fordithatta a dó
mot. Sok szép költői alkotással bő\'itette karénekes 
küny\·ét, mindegyike haladás enekköltészetünkben. 
Megis <"sak a Krisztus kirúlyhoz szóló férfiasan komoly, 
itt-ott drámai énekéből id<·zek: .. Mét·t feledkeztél el Ró
lunk teljességgel! - Jézu,unk, királyunk'? Látod hogy 
naponkint - Szcm·edünk annyi kint - Csak nö nyo
morúságunk. - Kinjaink epesztnek, Mégis szent ne
\'ednl•k 1\Icghajol imádságunk. - Ellenség igy csúfol: 
btencd mcrre hol'! Ki mcghallgathusson'! Honnan 
\'Úrsz oltalmat. Atyai irgalmat, Hogy megszabadithas
scm'? - lsten a paizsom, \'elem \'an Jézusom, hogy 
lcllwm mcgnvughassun" és to\·ább szö\·i bizodalmát, 
k<·r.:·sl-1. 1\lcsszc felülmúl\'a tudatos hazafiságban az 
előtte megszúlamlú költészetet. Krisztus király hi~
nuszút csak ~z:'1zadokkal kesobb közeliti meg egy ke
sci ut('H.ia (Székely Lúszlú). 

Erdélyben is ébredez a restauráció szelleme. hu)lJ · 
ni János, a csiki ferencesek ezermestere, orgonaépítő, 
nyomdabetű faragó, metszö, énekszerző stb. Cantionálé 
Hungarorum címen jelenteti meg. Külön lélek szólal 
meg bérces hazája ajakáról az egek felé. Az erdélyi fe
rences tartomány főnöke lesz; erdélyi apostoli kor
mányzáságát azonban megakadályozták vetélyesei. 
tnekszerzeményei. (tn nemzetem zsidó népem, Bünös 
lélek sirasd kérlek stb.) énekköltészetünk kincsei közé 
tartoznak. Továbbvivöi az enemü fejlődésnek. 

Talán legköltöibb sorokat olvashatunk Náruu 
György Lyra coelestisében: "Oh, nemes, ékes liliom. 
Szép és gyönyörü rózsa, Mária, Ki szent malaszttal, 
Mint gyöngyharmattal Neveltettél óh Mária! Isten ne
vele s téged kedvele, lsten fia, óh Mária!" Az első vers
szaknál tovább ö sem bírja s elei módján litániás ma
gasztalások szakadnak le ajkáról csak énekében Máriá
hoz. A dallam együtt születhetett nála, mint általában 
kortársainál is, a szöveggel. "A csillogó harmónia, mely 
uly am•yita megragadj!~ lelkünkE"!." újabb magyar szen
tek-énekeire buzditja: Szent Erzsébet asszony ~lct(oröl 
Aldott legyen Isten stb. Kótáinak megfejtése még ma 
is talány, és vitaanyaga, de megint talál az a tétel, 
hogy örök dallamaihoz új szöveget készített az újabb 
kor gyermeke, oly értékesek. 

(Folyt. köv.) 

Rendtársaink megérkeznek a keleti frontról. 
Szerettelk és rendi testvéreik fogadják öket 

a pécsi állomáson. 

rendi községek is követnék példá
jukat! 

minden erejüket megfeszítették \'ol
na, hog~· mennd tu\'áub hallja a 
Szent Szüz <·nekükct, s őrizze a szent 
\'Ölgy im;'•juk illatát, dallamaik \'issz-
hangjút . . . - i -

Budapest. Ug~·ancsak a szentkúti 
\·olgy szentdyébcn kere::ett lelki 
megújulást a budai rendi küz::(•g 5U 
t(\stvt>rc is. Ok 1núr ta\'aly ötnapos 
ll'lkigvakorlatban erősödtek a Szüz
~~nva · közcl~t-,gl·bcn. Az idl'n tnegis
m(·tl'lkk a ked\·es cs mél~· hatúsú 
napol«•t. :\lo>t is P. Ro:nik Hajnér, 
o F :\l. n·/ettc az elml'ilwdé::ckl•t. 
Bl'n.<ii,;,•P:. tartalom, ~zi\·ct inditil ha
t;,Jum jl'llenwzte a bcsZ.:·<kkl't. Dc ..t 
n.· n d i tt·:-:t vl•r"(lk n1agatartúsa is elsü
r;mgú IL·Iki feg~·elmczettscgre \'ali. 
Itt ,·,;ak az lstl'nnek c•ltek a testn·
n·k. Egv :-:z,·,. n1indPn st.,·n·akozús nl·l
:~ul. k,u.rnoly gondolatokba mcrülten 
tiiltiitkk az "~'''/. n.1put. Biztosan 
na"\' l'ln1l·nveid'l'l\ \'olt n:•!'\zük. s 
not~~. ll' l ki tn~·"ll ihod;"t:-;t hozott a ren
di küz:-;l·g L·lelt:r1t•k! llúrl':-;ak a többi 

Sajóvárkony. Hatvan renditestvér 
júrja ebben a községben Szent Fe
renc Atyánk útját. Legnagyobb kül
sö teljesítményeik közé tartozik. h?gy 
tubbek közremüködésé\'el megept
tették a szentkúti kegyhelyen a köz
ség menedékházút, s lelkesen gyüj
tügettek rá a magu~ körébt;n. A 
szcntsirhoz 500 pengos adoman!lyal 
júrultak. A rendikö~g szellemenek 
l'lmélvitésében nagy resze van annalt 
a kÖmoly léleknevelő munkúna~. 
amel~·et Farkas Pál esperes ur: cs 
Kormos Gyula kúplán, r. igazgato ur 
\'c•gcz a hi v ek <·s a tE:st\'é~ek. köré
IJ!'n. Szcnt Ferenc Atyank aldJa meg 
mindannyiukat! 

gótarjániaktól. P. Marián a szerze
tesi engedelmesség szellemében el· 
ment lelki gyermekei és az ö lelke
sedéséből épült klastrom és temploro 
falui közül, de szavai megmaradtak 
a lelkekben: .,Dolgozzatok továbbra 
is ugyanazzal a lélekkel, amellyel 
eddig munkálkodtatok, szolgáljátok 
Istent, úgy, ahogy eddig szolgáltátok, 
árasszátok a ferences lemondás szel
lemét ennek a \'ilágnak, de különö
sen Salgótarjúnnak abban a hódító 
egységben. amelyben eddig árasztot
tátok! Ez a közös munka. ez az egy
scges szellem és Szent Ferenc Atyánk 
csalúdi ii~szetartozása örök. minden 
úllomúsomra kiserő kapcsolatunk!" 
P. 1\lariimt új helyén máris új ten·el< 
ihletik. különösen a lelkigyakorlatos 
mozgalom fellenditése foglalkoztatjn 
Amint értesültünk, munkater\'éröl 
kiirle\·elet adott ki, amelyben mE"g· 
jelülte programmját, s jóidőre ki
dolgozta a papság, hi\'ek, egyesüle
tek, férfiak és nők lelkigyakorlatá
nak rendjét és idejét. 

Salgótarján. A hívek és a rendi
tcst\'érek meghatott lélekkel \'ettek 
búcsút P. Ré: Marián, O. F. M. tarto. 
múnyi vizitátortól, aki tízé\'es lelki· 
pásztori munka után vált meg a sal-
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G A L A M 
lFJúSAGl ROVAT 
Rovatvezetc5: Dr. Monostory ElekD6 
Eger, Vécsey-utca 25 szám. 

Ff:RFI VAGYOK! 

Reggel volt még, kb. hét óra. Kint 
a határban néztem az aratók mun
káját. Szerelern a kaszapengést, sze
retem nézni, hogy dől a búza. 

Az aratók közül egy munkásfiú 
éppen a tarisznyájához lépett. Ki
bontotta, s elővette a zsebkését. Sze
retek elbeszélgetni ezekkel a zárkó
zott, pusztai fiúkkal. Van bennük va
lami kedves vadság, valami nyers 
erővel párosult szelídség és szeretet. 
Hozzá léptem, leültem mellé. 

Mielőtt enni kezdett, keresztet ve
tett magára. 

Hirtelen egy érdekes gondolatom 
támadt. Kívánesi voltam, hogy látja 
ez a kis puszta fia az Istent. 

- Mondja csak Péter, miért sze
reti maga az Istent? 

Rámnézett, meleg két szemével vé
gigmért, váratlanul érte a kérdés. de 
megfelelt: 

- Szeretem, mert hatalmas, erős 
és szabad. Szerelern mert férfi va
gyok. 

Megértettem: szereti az Istenben 
o.zt, amit O nagyrabecsül, magában: 
az erőt és a szabadságot. Szereti ben
ne azt, amit elérni nem tud itt a föl
dön: a hatalmasságot. Szereti, mint 
fér!iideálját, eszményképét. 

Ettől a fiútól tudtam meg, ha nem 
is mondta ki, hogy mindenki szereti 
az Istent, a maga módján. A tudós 
a nagy alkotót, a pap a szeretetét, a 
diák a bölcsességet, mindenki szere
ti a maga módján. Szereti mindenki, 
de van, aki nem ismeri meg. !s sok 
azért nem ismeri, mert nincs ereje, 
hogy a fenségét magában hordja. 

Piúkovlch István, Mohács. 

ROHANO ALOMVONATON. 

Kattogó kerekek zenéjét hallgatom ... 
Levegőt hasítva rohan a vonatom. 
Behunyom szemem, érzem, végtelen-

[lenbe szállok, 
A felséges Isten trónjáig meg sem 

[állok. 
Nincs is más vágyam, csak dalolva 

[repülni, 
Felhőzsámolyon szép csillagálmot 

[szőni, 
Közel lenni Hozzá, és mosolyt kapni 

[Tőle 
Boldogságat dalolni a nagy világűr

Ibe. 
Bencze Mária, Budapest. 

A SZEBETET 

égő, lángoló csoda. Egy kis kisza
kadt rész az úr Szívéböl, boldogság 
jár vele. Mindenki annyit kér belőle, 
amennyit akar. Hogyan van az, hogy 
mégis olyan kevésnek belöle van 
sok? ... 

Hogyan van az, hogy olyan sok 
ember magát boldogtalannak nevezi? 

Mecsek Marait. 
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Ilyeneké a mennyek országa! 

Az úr Jézus fárasztó, napi mun
ka után szeretne visszavonulni, hogy 
a mennyei Atyával társaloghasson. 
A tanítványok ismerik az Urat, -
tisztelettel húzódnak félre. De egy
szerre csak hangok törik meg a csön
det: - tiszta csengő gyermkhangok .. 
Lépések közelegnek arra felé, ahol 
a tanítványok vigyáznak az úr pihe
nésére. Siető asszonyok karjaikon 
hozzák kicsinyeiket, tipegő aprósá
gok bátortalan lépésekkel követik 
anyjukat. A tanítványok neheztelve 
néznek a kis csapat elé. De az ártat
lan gyermekszemek vágyakozvaa te
kintenek rájuk: keresik azt, aki sze
retettel magához vonja őket. 

Jézus előre jön, jóságosan tekint 
az Istent kereső kis csoportra: 

- Hagyjátok a kisdedeket hozzám 
jönni és ne tartsátok vissza öket tö
lem, mert Ilyeneké a mennyeknek 
országal 

!s amit annyira óhajtottak - most 
beteljesedik! Odamehetnek az úr Jé
zushoz, szívére hajthatják kicsi, gön
dörfürtös fejecskéiket, bizalommal 
nézhetnek isteni szemébe, és áldását 
kérhetik. Jézus karjába zárja őket, 
fejükre teszi áldó kezét, és lelkükbe 
árasztja szeretetének minden boldog
ságát ... 

H. Szab6 Erzsébd, Kecskemét. 

HA NAGY LESZEK. 

Ne félj Anyám, és el sobee feledd: 
Szállnak az évek bár feJlink felett 
1\legnövök, s nagy férfi leszek, -
Akkor is a Te kisfiad leszek. (Neked 

Ne félj, nem hagylak Téced sohasem 
Orlzlek, mellettem az életen, 
Rlng6 nyugszéken pihensz majd n4-

(lam. 
Boldognak lássalak: ez a váJYam. 

Piros r6zsáb61 koszorút, azépet 
Fon megnőtt fiad, meri szeret Téced. 
J6 Anyám, ha ébredsz, mondj mesé-

(ket: 
VoU egyszer en Ida flacskád Néked! 

Kiemeni Kornél, Szécsény. 

0R0KK2 DIADALMASAN. 

Fiatalos daccal 
télben, zivatarban, 
küzdve száz veszéllyel, 
küzdve száz viharban, 
Imádságos szívvel, 
Istenbe fogódzva: 
előre! -
örökké diadalmasan!! 

RaJna János, Eszeny. 

Esti fényben havas hel)'ek. 
Indul a két pásztorgyerek. 
De mielött elmennének, 
A bavason száll az ének, 
Megköszönik tizszer, százszor, 
Hogy Jézus örök, j6 pásztor. 

ELREJTOZO f:LETEK. 

Fehér virágokkal, piros szönyegek
kel gazdagon díszített zárdakápol
nánk átható fényben úszik. Az apá
cák újjongó öröm-énekkel fordulnak 
az úrhoz, hálából új testvéreikért, 
akik ma tesznek fogadalmat a sze
génységre, tisztaságra és engedel
mességre. 

A noviciák fehér fátyolban, Jézus 
érezhetö, édes közelségében, átszel
lemült arccal állnak az oltár előtt. 
A püspök szavaira megelevenednek 
előttük a jövendő évek. Tudják: éle
tük szüntelenül megújított áldozat, 
szent alamizsna az Isten kezében, a 
lelkekért. S az adománynak szépnek, 
az ajándékozónak derültnek, jóba
rosszba mosollyal belenyugvónak kell 
lennie. 

f:gö gyerty(lk fénye jfltszik az ar
cukon, mirtuszkoszorú hirdeti a fe
jükön, hogy immár Jézus eljegyzett 
menyasszonyal. !letük e perctől el
rejtőzik Krisztussal, Istenben. 

Aztán fekete lepel borul rájuk. 
Négy sarkán égő viaszgyertyák. Mint 
a koporsókon. Valóban halottak ök. 
Meghaltak, hogy új életre keljenek 
Krisztussal, mert "látták Ot és sze
rették". Szeretetükból valóban új, 
teljesebb élet fakad. Minden földi 
érdek, röghöz tapadó kivánság, alan
tas emberi öröm fölé emelkedő élet. 
amely megveti a világ hiúságát, mert 
egyedüli ékessége Krisztus. 

A kar diadalmas énekbe kezd: T~ 
megérintetted arcomat, hogy ne is
merjek más szerelmest kívüled. 

Amikor elhagyják a kápolnát, már 
csak az előttük haliadó, egyszerü, 
fából faragott feszületel nézik, ame
lyet nekik kell szereletből font ko
szorúval dlszlteniök, hiszen lelkük 
egyetlen szerelme függ rajta, az "os
tyai jegyes": Jézus. 

Velesav Ilona, Szeged 



több különféle nyelven olvashatnak 
kis követői. 

Az öntudat elsö fakadásaitól tárul 
elénk a kis Nénett istengyermeki lel
ke. Derlis, apró epizódok láncolata 
tükrözi vissza Isten csodálatos lélek
faragó múhelyét egy francia mág. 
násleányka szivében. ll éve alatt 
megoldani látjuk az örök emberi 
problémák legnemesebbjét: a meg
valósult istenszeretetet. :Epen ezért 
az elsősorban gyermekolvasóknak 
szánt értékes könyv végtelen ko
moly kincseket nyujt barátainak, 
Nénett későbbi kispajtásainak. Ne
kikvaló, szerenesés keretek között. 
Különös értékét épen ebben látj).lk. 
A fejezetenkénti beszélgetés Margit 
nénivel felettébb ügyes megoldás, 
mely megnyitja a még alig fejlődő 
emberszívecskék érdeklődésének út
ját - a mindenkit csendesen hívo
gató Isten felé. A "Nénett" olvasá
sával sokan el is Indulnak a magyar 
gyermekek közül is ezen a gyönyö
rüséges úton. E7.<>knek ~álája lesz a 
fordító legkedvesebb jutaima. 

A fordítás munkáját külön is meg
köszönjük. Lelkiekben járatos, isten
keresésben kifinomult forditó lelke 
cseng a szépen válogatott, magyaros 
szavakban, · melyek húségesen adták 
vissza a francia eredeti szépségei•. 
A lelkiélet magyar irodalma hálával 
teheti ezt a könyvecskét értékei közé. 

P. dr. László Akos, O. F. M. 

P. BaJnal Acoston. O. F. M.: MA
GYAR ÁLDOZAT KINA OLT ARAN. 
A hithírdető Szabin testvér élete. 
Ferences Világmisszlók 16--17. sz. 
96 l. 

legű település (Pata volt Mátraalja 
gócpontja) az árpád- és anjukor:l 
családi viszályokból és politikából 
emelkedik Róbert Károly idejében 
vár"si rangra, s veszi át a táj gaz
dasági, politikai és művelödési életé
nek vezetését. Ennek az emelkedés
nek jele, hogy a ferencesek és a be
ginálr Gyöngyösön telepszenek meg, 
az iparosodás Gyöngyösön ölt na
gyobb méreteket, a céhek első ala
kulatai ls megjelennek, az egyre 
épülö templomok pedig már külsöleg 
is jelzik, hogy alaposabb lelki élet 
és vallási központosulás van alakuló
ban. Sajnos, ezt a virágzásnak len
dülö életet a mohácsi véllz elnyomja, 
s Gyöngyös élete is belép abba a 
hósi korszakba, amelyben a többi 
magyar város is tengette életét, s 
küzdött a magyar létért! - Hálás 
lélekkel olvassuk Bachó alezredes 
munkáját. Bárcsak Gyöngyös városa 
is megértené azt a nagy leckét, ame
lyet a történelem itt ls tartogat szá
mára, s teljes tudatossággal betölte
né azt a szerepet, amelyet a Gondvi
selés Mátraalja szellemi és anyagi 
életében neki szánt! 

P. dr. Dám Ince, OFM. 

tességeit, s minden ·újabb tanulmá· 
nyában a meglepetések áradatával 
remekel. Ez a munka is a falusi nép 
életének élet-, évi-, és napirendjét 
dolgozza fel Rámutat arra a szines, 
és vallásos meggondolásoktól átszőtt 
életszemléletre, amelyben az érzék
feletti világ hatalmai, és erői irányit
ják népünk fiának állásfoglalását és 
tetteit. A Magyar Barát vallási ne
veléséhez egészen közel állnak ezek 
a gondolatok, javarészt ép a szerzö 
munkásságának inditásából vett erőt 
a mi munkatervünk is. Munkatár
saink és olvasóink bizonyára örülnek 
ennek a mélyebb szántásnak, s szi
vesen tesznek szert erre a tanul
mányra is. 

P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

Pillztor Lajos: A MARIA VÖLGYI 
KEGYHELY A XVII-XVIII. SZA
ZADBAN. Budapest, Stephaneum 
Nyomda, 1943. 41 lap. 

Ismét egy kiváló kegyhelymonog
ráfiát mutathatunk be olvasóinknak. 
Máriavölgy történetét és jelentösé
gét, mai helyzetét már ismertettük 
a Magyra Barát idei évfolyamába·n. 
Ez a könyv a kegyhely eredetének 
rövid bevezetése után a XVII. és 

Dr. Lányi János: SUKELY Vb. XVIII. század történelmi adatal nyo
(Dobói Dobáy Márla Etelka élete). mán ád szines képet arról az eleven 
Kapható a szerzónél: Sopron, Gr. hatásról, amelyet a Szent Sz(iz az 
Klébelsberg Kunó-u. 1. Ara: 3.-P. osztrák és magyarföld katolikus né-

Korunk egészséges valóságérzéké- pének ezen a vidékén kifejtett. A 
nek örvendetes bizonyi téka, hogy az kegyhel~ . történt számos csoda és 
életideálokat már nem csak a nagy rendkivüh 1mameghallgatta~ B;Z a 
diplomaták, hires hadvezérek és fel- vonzóerő, amely a hivek e~1t lde
fedezők tőlünk annyira távolálló vi- szól.itja. Szerzönk sorrave&Zl az egy
lágában keresi, hanem megtalálja az kori csodá~t. a ~~~hellyel kapcso
igazi értéket a mi világunkban az latos egyém és kozösségl fogéitialma
egyszerü kis emberek között is.' Az kat, majd bemutatja egy nyár zarán
aranyat a kőben. Isten kegyelme az új dokéletét ~ a jellegzetes foga~l~i 

A nagy. bíboros, Newman sirfelira- világ küszöbén megint a kicsinyeket, tárgyakat es ~do~o~t. . V egen 
ta jut eszünkbe: .,Per umbraset ima- az esendőket választja ki, hogy meg- ~r~épe!l vázolJa. a mármvöl~1 szent
gines". Ez a kis füzet is a síron túl szégyenítse a nagyokat, erőseket és seg1 táJat, YB:gy1.s azt a kornyéket, 
Szabin testvér lelkét keresi és fedez- utat mutasson nekik. Dobói Dobay amelyre Marmvölgy hatással volt. 
teti fel az olvasóval. A Kapisztránus Mária, az egyetemista tanárjelölt Gondos sza~~nka, él;.'ezetes tanul
rendtartomány büszkesége, Szabin gyönyörű élete mutatja, hogyan lehet mány ez ~ kO';~YV. Mmden :;orát a 
te.stvér nem fejezte_ ~ _mun~áját. a földi hivatáskört égi magasságok- Szentsz(iz 1ránt1 szeretet hatJa át. 
B1ztos: hogy s~re~ő-'!r~odo te~m~t- ba emelni; az ősi székely család P. dr. Dám Ince, O. F. M. 
tel ~ez le l!l;ISSZI~manustestverelre. egészséges, vidám gyermeke utat mu- Magyar Ferences Mlsszlonárlus
A konyv. iróJat .. bizto~. hogy meleg tat, hogyan lehet céltudatos önneve- nővér: ld:T DIBORRAFESTETT Ll-
~zeretet es egyuttérzes sarkalhat!a léssei egyszerű formákban szent éle- LIOM · 6 
Ilyen tartalmas és alapos. tanulma- tet élni és - minden álmisztikától XVIII: ruz!ie~erences Vilagmisszi k 
nyozásra~ me!_Yll:~k eredm~nye m?st mentesen - a tökéletesség Iegmaga- Az 1900-as kínai boxerlázadás ál
Itt fekszik elottun~. S~bm testvert sabb fokára, a szenvedés szenvedé- dozatává lett hét Ferences Mária 
ne!D. ~abad elfeleJtenunk soha! A !yes szeretetéig eljutni és igazán boi- Misszionáriusnővérnek, e rend első 
kialhtas Márton ~estcr és a Ka- dognak lenni. Halálakor azt suttogta, vértanúinak élettörténete. Először az 
PISztrán-nyomda erdeme. hogy fölajánlja szenvedését és életét egyes nővérek életrajzát kapjuk meg 

- pb - hazájáért. Ha ,.korunk szebblelkíí néhány rövidke~- de egész lelkükre 
DeZIIéri Bachó László: GYÖNGYÖS lányai" e könyvecske révén átven- világot deritő - sorban. Majd útjuk 

VAROS TORTf:NETE 1526-IG. nék az ö szellemi örökségét, ez a föl- és vértanúságuk elevenelUk meg 
Gyöngyös, 1943. 159 Iap. ajánlás !ll-ár meg is hozná a maga előtti.mk. - Biztatást, bátorítást. lel

Kevés város dicsekedhet oly szak
avatott, lelkes és szorgalmas múve
lövel, mint Gyöngyös közönsége a 
maga multjának kutatójával, Dezséri 
Bachó Lászlóval. A kiváló tudós egy
másután jelenteti meg az utóbbi 
években a Gyöngyös történetével 
foglalkozó monográfiákat: Gyöngyös 
város Rákóczi idejében. a törökhó
doltság napjaiban, az 1848!49-ben. az 
1918/19. évi forradalmak alatt, a zsi
dóság térfoglalásával két kötetben 
foglalkozik, több egyesület és Intéz
mény történetét irta me. lllast a 
város eredetének és a mohácsi vész
ig vivott életének szenteli ezt a kö
tetet. Az egykor nem is központi jel-

gyönyörü gyümölcsét: mint Kaszap ket lehel minden sora. 
a fiúknál, úgy Dobay Mária a Iá
nyoknál egy új, egészséges, értékes 
fiatal generáclót nevelhetne. 

P. Hargitai Venánc, OFM. 

Dr. Bálini Sándor: A PARASZT
f:LET RENDJE. Különlenyomat .,A 
müvelődés könyvtára" kilencedik kö
tetéből. Budapest, 1943. 201-248 lap. 

A szerzö a magyar népélet, de kü
lönösen a népi vallásosság legkivá
lóbb ismerője és kutatója. Olyan te
rületen jár, amelyben még a leghi
vatottabbak is Idegenül botorkálnak. 
Bámulatos szorgalommal gyüjti né
pünk vallásos megnyilatkozásainak 
különböz6 alakjalt és helyi jellegze-

P. Lombos László: POGANY IS
TENEK ARNYf:KABAN. - Feren
ces V!lágmissziók XV. füzete. 32 lap. 

Pogány istenek árnyékában dolgoz
nak hithirdetőínk. Sötét ez az ár
nyék, de vigasztaló fények éltetik, 
táplálják a buzgó apostolok hitét. 
Megismerjük a kina! nép néhány 
szokását és. idegenszerü gondolko
zásmódját. Rövid példákban látjuk 
azokat az ügyességeket, leleményes
ségeket, amelyekre a misszionárius
nak szüksége van. -.Ez a könyvecs
ke is közelebb viszi lelkünket a hit
hirdetés szent ügyének megé::t.éséhez. 

- pli-
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1_MAGYAR BARÁT ÚJ ÁRJEGYZÉKEd 

A papír- és nyomdaárak emelkedése újabb árakra kényszerített bennünket is. Szereleltel 
kérjük kedves olvasóinkat fogadják megértéssel új ár>:~inkat, a régi bu1.galommal keressék fel 
kiadóhivatalunkat és olvassák könyveinket A haza itt is nngyobb áldozatokat követel tólunk l 

.&--. s-t F- u.t '• <ellouott> 
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Szent Bollaventúra: A 16lek 6~ r.tenhez (3.50 P.) 
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taa rizlatal (elfooottl 
111114nói Jakab: A .-eW ...-itDoka. Lelkiélet iskolé-

ja (3.50 P.) 
Szent Bonaventúra: Tlk6leteiii6C ldl tOkre (3.- P.) 
P. Szedc'5 Dénes: Pbllomea.a (3.50 P.) 
Szent Bonaventúra: Bea6lp&ek a lelkemmel (3.50 P.) 

GY0NGY081 FBBBNCB8 KONYVEK: · 

P. K6nig Kelemen: A ~IQ' eoházak epa6ce 
(5.- F.) 

P. Németh L~ciuu: A ference. rea.daabily tak61elel
lége (3.80 P.) 

P. Unyi BernArdin: A moháell ferenceBek tarWnete 
(4.- P.) 

P. dr. Nagy Konstantin: A mauar katollkua euhú 
nemzet.~ 11iDatal (4.- P.) 

P. dr. Lészló Ákos: A ferences Iskola term6aetblll-
letl problémA~ (4.- P.) 

EGnB FERENCES KIADVANYOK: 

Lantos-Kiss Antal: Mi iDasok. (5.- P.) 
P. Kiss Szaléz: Mlndea.t az lstea.éril (3.- P.) 
P. dr. Dmn Ince: Ferenee. MISszál6 (kötve 4.- P.) 
Majsal-Dmn: Asaiszi Bzent Ferene vf11111 (ID.) rend-

J6nek vez6rk.Bnyve (2.20 P.) 
Pálffy Erzsébet: Bzent Ferene szentélyel (2.20 P.) 
Zadravecz István: Alveraa (2.20 P.\ 
Dezsc'5 István: P. FlorenUni Teodo.. ~lele és a Kerea

tel Nirirek tllrsulata (2.60 P.) 
P. Majsal Mór: Biztatások a szebb világba ~2.- P.) 
P. Meyer-Unyi: Ferene teltvér (Szent Ferene o~lete 6I 

mive) (Ara 2.20 P.) 
Dr. Monostory Elekné: Az én igllm (40 keresztúti el

mélkedés) (3.- P.) 

Magyar Barát kiadóhivatala, GyGo~ryGs. Postall4Sk 103. 

lrógép! 
Számológép! 
Szorzó és 
összeadógép! 

IUU«*inzée, vétel, ceere. eladá. 

Nacr raktú 6j ée ujjáépített gépekból 

Vajda ZoltAn ~6z8ef 
e6p6L 

ID•pest, Klapka•D.Sta. 
Telefon : 14.2--103. 

Ked"_ OIYM61111161t t.._.._.. ........ 1111Di1ea 

h611Q .... -IIUJ6a nne1 , 6nllor _...._ 

86& -.lank • ~aulll ....................... 
keg~túú61. L61ekbea ~ biiiBIBIN• 

.lank J6su •erniiAit.atAIIa -a......, • eu 

........ eg 161ellbl -*-Uü • ~ 
A&P& lia t=a&6rt, b61l66rt, ......._ ........_..,., 

+ 
HALOTTAINK: 

P. Pesti Emmánuel, O. F. M. Dunaföld vi-t·. 

Dr. Magyar István, apostoli szindikus, Budapest. 

Barlska Mibály, Gyöngyö~ 
\'arca Gáspár plébános, Nagyz.ellö. 

Ozv. Zsldek Jánosné, Perbete. 
Dr. Biri Péter orv01, Vác. 

LI)IOityllk J611ef, Szabad.ka. 

Elhunyt eliflzetalalléri havonta kM -'

mllü mutuunk be! N:vucodJ&IIIIIt WUbe~l 

Kapilztrin-Nyomda, V6c. 208/liNI. ll. E. euaed6ll:pel. Mdvezetll: Farkals !Urol,.. 
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