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Hegedüs László: S. J.: FOHÁ
SZOK. Búcsúval ellátott rövid imád
gágok. A Szentszék hivatalos forrás
munkája nyomán. Korda R. T. Bu
dapest 1943. 110 lap. 

Mikor kell imádkozni? .,Minden
kor" - parancsolja az üdvözítő. 
.. Szüntelenül", - buzdit a munkái
ban is imádkozó Apostol. Megvaló
guJ akkor, ha sűrűn. rövid sóhajok
ban tör fel lelkünk-szivünk és aj
kunk a mennyei Király trónusához. 
Ezeknek a fohászoknak legillatosabb 
apró virágait kötötte csokorba szer
zönk. Nemcsak azért, hogy gyönyör
ködtessen. hanem hogy üdítő föl
frissülést szivjunk belőlük lelkünk
be és árasszuk ki kézi-, házi-. iroda! 
munkánkra. szórakozásunkra és kör
nyezetünkre. egyszóval: egész 
hétköznapi és ünnepi életünkre. 
Megszivlelésül röviden ismerteti az 
ima fogalmát és fajait, elénk terít 
sok drágagyöngyöt a szentlrás .,röp
imáiból". Majd hasznos gyakorlati 
tanácsok és fölvilágosítások vezetik 
r·á az imádkozni vágyó lelkeket az 
ügyesen csoportosított fohászokra. A 
Szentháromsághoz emelkedő szivün
ket továbbirányitja Jézus Krisztus 
személyének titkaira; a Szentlélek 
imáin át lendít a Bold. Szüz. az an
gyalok ég szentek tiszteléséig. Nem 
feledkezik meg az elhunytakról sem, 
s végül imádkoztat a különbözö leg
tontosabb szándékokért Fohászai
nak hitelességél megerösí1i a forrás 
megjelölésével. 

Ezt a zsebbenhordható kis ima
könyvet kezébe és szivébe ajánljuk 
minden öntudatosan imádkozó kato
likus hívőnek: papnak és világinak 
egyaránt. De különösen fölhívjuk ra 
a nevelők. oktatók figyelmét. hogy 'l 

.. kis titkot" ezen az uton is eredmé
nycsen ültethessék bele a puha gyer
:nek;zÍ\·ek talajába. 

P. Bajusz Béda O. F. M. 

Dr. Falle-nbül'hl Ferenl': AZ AGOS
TOSRJo:NDIEK :\1.\GYARORSZA
GOS. A Szent Ist\·O:m Akadémia II. 
Tiirtenelem-. jog- és társadalomtu
domúnyi osztályának értekezése. 
Sz!'rkc·"t! Meszlé·n~·i Antal osztúl\·
', t kú:· lll. krltl~t --- :i ~zúrn. Bud"a
. ,(-~! 1 !1-l:~. 

A katolikus Egyház története gaz
dag kincsegbánya. A történész hiva
tása, hogy ebből a kincsesbányából 
lehetőleg minél több drágagyöngyöt 
hozzon ki a napfényre, hogy így 
módot nyujtson az utókornak meg
ismerni az Egyház dicsőséges mult
ját s multnak a dicsősége és tapasz
talata alapján felépiteni a jelent és a 
jövendőt. A szerzönk is jelen mun
kájáh~n leszállt annak a kincses
b:\nyának a mélyébe s napfényreho
zott egy drágakövet. E drágakő a 
Hazánk földjén egykor virágzó, ma 
azonban letűnt és lassan feledésbe
menő ágostonrendi szerzetesek dicső 
története. Dr. Fallenbüchl könyvé
nek első fejezetében ismerteti a ná
lunk csak szakemberek által ismert 
szerzetesrendnek a keletkezését, sza
bályzatát és életmódját. Majd két 
részre osztja a magyarorszagi mü
ködésüket: az első részben tárgyalja 
a mohácsi vész elötti időket. Sajnos 
ebből az időból csak kevés adat ma
radt ránk s igy kénytelen a szerző 
rövidebbre szabni a mondanivalóját. 
A török idők kegyetlenül elpusztí
tottak szinte minden emléket. Annál 
bövebben tárgyalja a második részt, 
vagyis a XVII. és a XVII. századot. 
A törökvilág után ugyanis a népsze
rű szerzet ismét megtelepedett Ma
gyarországon és megkezdte áldásos 
müködését a magyar nép között. A 
szerzö különösen sokat foglalkozik a 
budai országúti kolostorral. Ez volt 
ugyanis a központ s erre vonatkozó
Jag maradt fenn a legtöbb adat. Az 
l i 85-i esztendő azonban erre is ki
mondt., a megmásíthatatlan szomorú 
végzését: a sok zavart okozó II. Jó
zsef csúszár a rendházat elvette az 
O:;gostonrendi szerzetesektöl és a fe
n;n~esekre bízta, akik a mai napig 
felto gondossággal őrzik elődeik ér
tékes okmányait gazdag levéltáruk
ban. Hosszabb tanulmányt szentel a 
pé•csi ház történetének is. Dr. Fal
lenbüchl Ferenc kitünő munkát vég. 
zett. A rendelkezésére állott adathal
maz felett mindvégig uralkodni tu
dott. Munkúja minden tekintetben 
\·iJagos, áttekinthető. Stílusa köny
nyed. Egyháztörténelmi irodalmunk 
ismét egy ertékes kötettel bővült. 

P. Zentai :\larcellln O. F. M. dr. 

M. Klára i·s Alt'na: MAGYAR NO
V~REK AZSIA SZIVf:BEN. - Fc
renees Vilúgmissziók XIX. füzete. 
32 lap 

A n1;q..!_\·:11· fcrenees misszionúriu:-
nt,\·(·n·k t•mberfelctti kiizdclnw ,:,, 

diadala Kína földjén. Megismerke
dünk a paokingi árvaház életével és 
a jó nővérek nevelő munkájával. -
tili vértanúságuk felemel. 

Bálint Sándor: A SZEGEDI ~P
f:LET SZAKRÁLIS GYÖKEREI. 
Budapest, Stephaneum Nyomda 194:!. 
Különlenyomat a "Regnum Egyház
történeti :evkönyv" 1942/43 évi Szek
fű Gyula Emlékkönyvéböl. 20 lap. 

Alig képzelhetünk érdekesebb nép
rajzi feladatot, mint a népélet mai 
tüneteinek értelmezését, eredetének 
és gyökereinek felkutatását. Hogy 
kerül az Isten Báránya Szeged ci
merébe, Szent Dömötör, Szent Mi
há!y, Szent György, Szent Miklós, 
Szent Márton, Szent Katalin, Szent 
Erzsébet, maga a Szentlélek, Jézus 
Neve, a Szent Család, Szent Anm•. 
de mindenekelött a Havi Boldogasz
szony és a Szeplötelen Szüz. valn
mint a Máriahilf és sok más szent 
és hittitok a szegediek hívő áhitatá
ba, szobrok, képek, szent szokások 
és hiedelmek inditó-eszméj ébe? Szer
zönk felismerései között külön há· 
!úval emeljük ki, hogy a ferencesek 
átütő hatását oly bátran s alaposan 
igazolja, amit mi, ferencesE-k. csak 
bizonyos szerénytelenséggel tehe'.
nénk. Sokan szeretnénk megismemi 
a magunk tájának szakrális gyöke
reit, - lapozzuk fel ezt a tanúl
mányt, Bálint Sándor megtanit a 
szempontok gazdagságára és a fel
dolgozás egyszerű és egészen gya
korlati módszerére. 

P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

Bálint Sándor: MORICZ ZSIH
MOND SZEGEDEN. Különlenyomat 
a Délvidéki Szemle 1943 évi 7. szú
mából. 1943. Szegedi Új Nemzedé;, 
Lapválalat Rt. Szeged. 9 lap. 

A szerző bensőséges baráti viszony
ban volt Mórkt. ZsigmonddaL :\ 
Rózsa Simdor-trilógia előkészületei 
kapcsán ismerkedtek meg, s a szege 
di vonatkozúsú nyelvi és etnográfiai 
kérdésekben a nagy iró élete végéig 
Búlint Simdor és neje (SS: Sándor 
<·s Súra) volt Móricz szakrefense. 
sokszor javítója. Ezekból az élmé·
nyekböl születelt meg ez az irás. s 
igazoJósukra közli a szerzö Móri<·z 
J:l levelét. Móricz Zsigmond életének 
lctagadhat;,tlan okmánya marad "' 
a t;l!rúlmimv . 

1'. ·dr. Hám lnt•r, O. 1-·. :\1 
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XXIII. évf. 10. sz. 1943. október 15. F elel61 kiadó éo ozerkeezt<'l : 
Me&Jelenlk minden hó 15-én. P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

A sze~réuyek BJtostola. 
Dr. t•~tery József 

véd megy~opüopök me~nyit6beszt<ole a Fer~n··•• Vil~;;i llo·nol olí.~!OÚléséu, a XXXI. k••tulikus nagy~) íllé. napjaiban. 

Szent Ferenc családja összejött, hogy 11 

szent Alapítóhoz fűződö lelki kapcsolatait fel
újítsa és az Ö szereletet sugárzó alakját mcgidézze. 

A mai gyűlésen szo
ciális kérdéseket fogunk 
tárgyalni és így elsősor
ban Szent Ferenc mint 
a szegények apostola áll 
előttünk. Kidomborodik 
előttünk Assisi nagy 
Szentjének vonzó sze
génységszeretete. Ma
gunk elé állítjuk a há
borús izgalmak és nyo
morúságok között azt a 
csodálatos lelkű szerze
test, aki kopott ruhájá
ban, melyen rajta volt 
fél Olaszország országút
jainak pora, a szegényei' 
iránti rajongó szereteté
vel és az isteni szere
tettől kigyult lánglelké
vel ma is mozgásba tud
ja hozni az emberi szí
veket a szegények meg
segítése érdekében. 

Szcnt Ferenc sze
rette a szép természl'tct, 
értette annak nyelvét, 
de még a természctnél, 
Umbria hatalmas pál· 
máinál, az azúrkék olasz 
égboltozatnál is rajon
góbban szerette meny
asszonyát, a szegénysé
get. Nem bánta, hogy 
az emberek hatalmas 
kövárakat emelnek a 
büniis, kapzsi pénzvágy 
védelmére, mikor öt :lL 

erdők szélén a fagyökér 
párnán a madarak isten-

diktálta dala altatta cl. Nem bánta, hogy az 
emberek lakásaikat perzsa selyemmel, spanyol 
hímzésscl, mór csipkével, velencei tányérokka), 

francia garniturákkal 
díszítik, mikor neki a 
koldustól lovagi ruhá
jáért elcserélt durva 
kámzsája kedvesebb 
volt a föld mindcn pom
pájánál. Nem bánta, 
hogy lemondott az érzé
ki örömök mohó vágyá
ról, mikor minden földi 
szcretctért bőven kár
pótolta öt Krisztus ba
rátsága, kit annyira sze
rctett, hogy ha nevét 
kimondotta, a túlcsor
duló örömtől és boldog
ságtól meg kellett áll
nia a beszédben. 

Az a tűz, mely lel
kében lángolt, átterjedt 
a környezetére is, és 
magával ragadta annak 
a kornak társadalmát. 
Aki ékesszólását hallot
ta és látta boldogságtól 
sugárzó arcát, megirí
gyelte ezt a földönjáró 
boldogságot, elosztotta 
vagyonát, szakított a vi
lággal és követte Öt. 
Mindnyájan, kik itt va
gyunk,jól ismerjlik Sze nt 
Ferenc élete történetét 
s így könnyen megele
venedik előttünk az a 
fenséges kép, mikor ott 
látjuk Szent Ferenc kö
riil a világi örömökről 
lemondó és megelége
dett nrcú szerzetcscket. 

145 
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Telefon: 179. (Meghivás útján hivjuk a szerkeszt6t) 
Kiadja a Kapisztrán s~nt Jánosról nevezett Fereneee Rendtartomány. 

Hegedüs László: S. J.: FORA· 
SZOK. Búcsúval ellátott rövid imád
ságok. A Szentszék hivatalos forrás
munkája nyomán. Korda R. T. Bu
dapest 1943. 110 lap. 

Mikor kell imádkozni? "Minden
kor" - parancsolja az Üdvözítő. 
.,Szüntelenül", - buzdít a munkái
ban is imádkozó ApostoL Megvaló
sul akkor, ha sürün, rövid sóhajok
ban tör fel lelkünk-szívünk és aj
kunk a mennyei Király trónusához. 
Ezeknek a fohászoknak legillatosabb 
apró virágait kötötte csokorba szer
zönk. Nemcsak azért, hogy gyönyör
ködtessen, hanem hogy üdítő föl
frissülést szivjunk belőlük lelkünk
be és árasszuk ki kézi-, házi-, irodai 
munkánkra. szórakozásunkra és kör
nyezetünkre. egyszóval: egész 
hétköznapi és ünnepi életünkre. 
Megszivlelésül röviden ismerteti az 
ima fogalmát és fajait, elénk terít 
sok drágagyöngyöt a szentirás "röp
imáiból". Majd hasznos gyakorlati 
tanácsok és fölvilágosítások vezetik 
rá az imádkozni vágyó lelkeket az 
ügyesen csoportosított fohászokra. A 
Szentháromsághoz emelkedő szivün
ket továbbirányítja Jézus Krísztus 
személyének titkaira; a Szentlélek 
imáin át lendít a Bold. Szüz. az an
gyalok és szentek tiszteléséig. Nem 
feledkezik meg az elhunytakról sem, 
s végül imádkoztat a különbözö Jeg
tontosabb szándékokért. Fohászai
nak hitelességél megerősil i a forrás 
megjelölésével. 

Ezt a zsebbenhordható kis ima
könyvet kezébe és szívébe ajánljuk 
minden öntudatosan imádkozó kato
likus hívőnek: papnak és világinak 
egyaránt. De különösen fölhívjuk rá 
a nevelők. oktatók figyelmét, hogy 'l 
.. kis titkot" ezen az uton is eredmé
nyesen ültethessék bele a puha gyer
'nekszi\·ek talajába. 

P. Bajusz Béda O. F. M. 

Dr. Falll'nbül'hl Ferl'nl': AZ AGOS
TONRENDlEK .MAG YARORSZA
GOS. A Szent István Akadémia II. 
Történelem-. jog- és társadalomtu
domúnyi osztályának értekezése. 
Szerk~szti Meszli·n~·i Antal osztúly
•,tkúr lll. kiitet - ~ szúm. Buda
,~~'~! l ~1-13. 

A katolikus Egyház története gaz
dag kincsesbánya. A történész hiva
tása, hogy ebből a kincsesbányából 
lehetőleg minél több drágagyöngyöt 
hozzon ki a napfényre, hogy így 
módot nyujtsan az utókornak meg
ismerni az Egyház dicsőséges mult
ját s multnak a dicsősége és tapasz
talata alapján felépíteni a jelent és a 
jövendőt. A szerzönk is jelen mun
kájában leszállt annak a kincses
bányának a mélyébe s napfényreho
zott egy drágakövet. E drágakő a 
Hazánk földjén egykor virágzó. ma 
azonban letünt és lassan feledésbe
menő ágostonrendi szerzetesek dicső 
története. Dr. Fallenbüchl könyvé
nek első fejezetében ismerteti a ná
lunk csak szakemberek által ismert 
szerzetesrendnek a keletkezését, sza
bályzatát és életmódját. Majd két 
részre osztja a magyarorszagi mü
ködésüket: az első részben tárgyalja 
a mohácsi vész elötti időket. Sajno3 
ebből az időből csak kevés adat ma
radt ránk s így kénytelen a szerzó 
rövidebbre szabni a mondaniva!óját. 
A török idők kegyetlenül elpusztí
tottak szinte minden emléket. Annál 
bövebben tárgyalja a második részt, 
vagyis a XVII. és a XVII. századot. 
A törökvilág után ugyanis a népsze
rü szerzet ismét megtelepedett Ma
gyarországon és megkezdte áldásos 
müködését a magyar nép között. A 
szerzö különösen sokat foglalkozik a 
budai országúti kolostorral. Ez volt 
ugyanis a központ s erre vonatkozó
Jag maradt fenn a legtöbb adat. Az 
l i 85-i esztendő azonban erre is ki
mondta a megmásíthatatlan szomorú 
végzését: a sok zavart okozó II. Jó
zsef császár a rendházat elvette az 
agostonrendi szerzetesektól és a fe
rencesekre bizta, akik a mai napig 
feltö gondossággal őrzik elődeik ér
tékes okmányait gazdag levéltáruk
ban. Hosszabb tanulmányt szentel a 
pécsi ház történetének is. Dr. Fal
lenbüchl Ferenc kitünő munkát vég
zett. A rendelkezésére állott adathal
maz felett mindvégig uralkodni tu
dott. Munkája minden tekintetben 
\·iJagos. áttekinthető. Stílusa köny
nyed. Egyháztörténelmi irodalmunk 
ismét egy é·rtékes kötettel bővült. 

P. Zl'ntai :\lar~ellln O. F . .M. dr. 

M. Klára i•s Alt'na: MAGYAR NO
Vf:REK AZSIA SZIVf:BEN. - Fe
rences Vilúgmis•ziók XIX. füzete. 
32 lap 

A nwgy:•r ferenec~ mi~szion:'iriu:-
ni;,·(·r·pk l·mberfl'letL küzdelnll' ;., 

diadala Kína földjén. Megismerke
dünk a paokingi árvaház életével és 
a jó nővérek nevelő munkájával. -
1!:16 vértanúságuk felemel. 

Bálini Sándor: A SZEGEDI NÉP
ELET SZAKRALIS GYOKERF.I. 
Budapest, Stephaneum Nyomda 1943. 
Különlenyomat a "Regnum Egyház
történeti l!:vkönyv" 1942143 évi Szek
fű Gyula Emlékkönyvéból. 20 lap. 

Alig képzelhetünk érdekesebb nép
rajzi feladatot, mínt a népélet mai 
tüneteinek értelmezését, eredetének 
és gyökereinek felkutatását. Hogy 
kerül az Isten Báránya Szeged ci
merébe, Szent Dömötör, Szent Mi
hály, Szent György, Szent Miklós, 
Szent Márton, Szent Katalin, Szent 
Erzsébet, maga a Szentlélek, Jézus 
Neve, a Szent Család, Szent Anm•. 
de mindenekelött a Havi Boldogasz
szony és a Szeplötelen Szüz. vala
mint a MáriahiU és sok más szent 
és hittitok a szegediek hívő áhitatá
ba, szobrok, képek, szent szokások 
és hiedelmek indító-eszméj ébe? Szer
zönk felismerései között külön hú. 
láva! emeljük ki, hogy a ferencesek 
átütő hatását oly bátran s alaposan 
igazolja, amit mi, ferencesek. csak 
bizonyos szerénytelenséggel tehe~
nénk. Sokan szerelnénk megismerni 
a magunk tájának szakrális gyöke
reit, - lapozzuk fel ezt a tanúl
mányt, Bálint Sándor megtanít a 
szempontok gazdagságára és a fel
dolgozás egyszerű és egészen gya
korlati módszerére. 

P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

Bálini Sándor: MÖRICZ ZSIG
MOND SZEGEDEN. Különlenyomat 
a Délvidéki Szemle 1943 évi 7. szú
mából. 1943. Szegedi Új Nemzedé;, 
Lapválalat Rt. Szeged. 9 lap. 

A szerzö bensőséges baráti viszony
ban volt Mórie?. ZsigmonddaL A 
Rózsa Sándor-trilógia előkészületei 
kapcsán ismerkedtek meg, s a szege 
di vonatkozású nyelvi és etnográfiai 
kérdésekben a nagy író élete végéig 
Búlint Simdor és neje (SS: Sándor 
<·s Sára) volt Móricz szakrefense. 
sokszor javitója. EzekböJ az élmé·
nyekböl született meg ez az irás. ~ 
igazolúsukra közli a szer?.i) Móril'z 
t:l levelét. Múricz Zsigmond életének 
l<'lagaclhatatlan okmúnya mar"d '''· 
a t;,&núlm:"lnv. 

1'. ·dr. Uám ln~P. O. 1'. :\1 
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A szecények B)tOstola. 
Dr. I•étery Jiizs .. r 

•Ad •uel!yéopüopök megnyitobesz~tle a Ferenc~• Világi n~ntl tlíszgyűléséu, a XXXI. k••tulikus nagy~yíllés napjaiban. 

Szent Ferenc családja összejött, hogy 11 

szent Alap}tóhoz fűződö lelki kapcsolatait fel
újítsa és az Ö szeretetet sugárzó alakját megidézze. 

A mai gyűlésen szo
ciális kérdéseket fogunk 
tárgyalni és így elsősor
ban Szent Ferenc mint 
a szegények apostola áll 
előttünk. Kidomborodik 
elottünk Assisi nagy 
Szentjének vonzó sze
génységszeretete. Ma
gunk elé állítjuk a há
borús izgalmak és nyo
morúságok között azt a 
csodálatos lelkű szerze
test, aki kopott ruhájá
ban, melyen rajta volt 
fél Olaszország országút
jainak pora, a szegényei' 
iránti rajongó szereteté
vel és az isteni szere
tettől kigyuJt lánglelké
vel ma is mozgásba tud
ja hozni az emberi szi
veket a szegények meg
segítése érdekében. 

Szent Ferenc sze
rette a szép természetet, 
értette annak nyelvét, 
de még a természetnél, 
Umbria hatalmas pál
máinál, az azúrkék olasz 
égboltozatnál is rajon
góbban szerette meny
asszonyát, a szegénysé
get. Nem bánta, hogy 
az emberek hatalmas 
kövárakat emelnek a 
büniis, kapzsi pénzvágy 
védelmére, mikor öt a~: 
erdők szélén a fagyökér 
párnán a madarak isten-

diktálta dala altatta el. Nem bánta, hogy az 
emberek lakásaikat perzsa selyemmel, spanyol 
himzéssel, mór csipkével, velencei tányérokka), 

francia garniturákkal 
díszítik, mikor neki a 
koldustól lovagi ruhá
jáért elcserélt durva 
kámzsája kedvesebb 
volt a föld minden pom
pájánáL Nem bánta, 
hogy lemondott az érzé
ki örömök mohó vágyá
ról, mikor minden földi 
szeretetért bőven kár
pótolta öt Krisztus ba
rátsága, kit annyira sze
retett, hogy ha nevét 
kimondotta, a túlcsor
duló örömtől és boldog
ságtól meg kellett áll
nia a beszédben. 

Az a tűz, mely lel
kében lángolt, átterjedt 
a környezetére is, és 
magával ragadta annak 
a kornak társadalmát. 
Aki ékesszólását hallot
ta és látta boldogságtól 
sugárzó arcát, megirí
gyelte ezt a földönjáró 
boldogságot, elosztotta 
vagyonát, szakított a vi
lággal és követte Öl. 
Mindnyájan, kik itt va
gyunk,jól ismerjlik Sze nt 
Fen•nc élete történetét 
s igy könnyen megele
woedik előttiink az a 
fenséges kép, mikor ott 
Jútjuk Szent Fen•nc kö
riil a világi iirömökröl 
ll•mondó és megelége
dt•tt arcú szerzeteseket. 
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Egyik nemesi rangról mondott le, a másik lovagi 
tornákról, lo\·agvárakról, a harmadik előnyös 
házasságról, a negyedik egyetemi katedráról és 
mégis mily határtalan boldogság sugárzik az 
arcukról. Ott ül közöttük többek között János 
testvér, családi néven dei Parenti, aki azelőtt a 
középkor egyik leghíresebb eg:retemén, Bologná
ban messzeföldről összesereglett hallgatóságnak 
római jogot adott elő, aki Ottó császárt a Porta 
Latinánál latin költeménn;\·el üdvözölte. Most 
esupa boldogság sugárzik az arcából, száraz ke
nyeret pakol ki zsákjából ebédre és alázatos 
figyelemmel hallgatja azt a beszédet, melyet 
Szent Ferenc parancsára a portás testvér rög
tönöz a virágok boldogságáról. 

Szent Ferenc lángoló lelke felgyujtotta az 
egész keresztény világot és évszázadokon ke
resztül egészen a mai napig izzásban tartja azt. 
Jólesik tudnunk, hogy a harmadik rend, mely 
Szent Ferenc szellemét hordozza a világban, 
nagy szenteket adott a világnak. Örömmel 
szemiéijük az egyháztörténelem nagy szentjei 
között a terciáriusokat, milyenek Loyolai Szent 
Ignác, Paulai Szent Ferenc, Szalézi Szent Fe
renc, Néri Szent Fülöp, Boromai Szent Károly, 
Paulai Szent Vince. Lelkesítőleg hat ránk, hogy 
a harmadik rend tíz kiváló pápát adott az Egy
háznak és hogy a rendi testvérek sorában ott 
látjuk Jeanne D' Arc-ot, az orleansi szűzet, 
Dantet, Petrarcat, Rafaelt, Michaelangelot, Mu
rillot, Tassot, Morus Tamást és sok más az 
emberiség történetében kiváló férfit és nőt. De 
örömünk és- ha szabad- büszkeségünk akkor 
éri el tetőfokát, ha láthatjuk, hogy Szent Ferenc 
szelleme, miként a multban, úgy ma is életerős 
hajtásokat mutat fel. Magyar földön az utóbbi 
években a harmadik rendből kisarjadó SZE
GÉNYGONDOZÖ NÖVÉREK intézménye bi
zonysága annak, hogy Szent Ferenc lelke ma is 
él az emberek között. Ezek a nővérek a szent-

Ferenc testvérem, emlékszel, réuen 
Umbria szikláin szikrázott a nap. 
Dalos ajkadról s:állott az ének, 
ujjaid között pengett a lant. 

Virágos utcákon vidámcm jártál, 
Hősi harc volt az álmod talán ... 
S míg zengted szit"ed i.fjú tavaazár. 
hősi álmod ralúra t·á!t. 

Harcok hős, páncélos 1·iré.:e 
Szegénység Crn;; lot·C!gja lett. 
Dun-a csuha t·olt az öltözéke 
s méuis százszorta boldouabb lett. 
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ferencrend ruhájában, Szent Ferenc alázatával 
a legidőszerűbb szociális munkát fejtik ki, oda
adásukat, kitartásukat a másvallásúak is meg
csodálják. Egy másik újabb kezdeményezés 
Szent Ferenc szellemében egy lelkes ferences 
atya által megindított folyóirat. ,.Az Egység 
Útja", me ly a béke és szeretet virágait hinti 
még azokra is, akiket tőlünk a hitbeli tévedé~: 
elválaszt. 

A harmadik rend m a g y a r f ö l d ö n m a 
is teljes mértékben kiveszi részét 
a s z o c i á l i s m u n k á b ó l. A rendi testvé
reket ott látjuk a legkülönbözőbb munkatere
ken, ahol csak a szegényekért, bajbajutottakért 
valamit tenni lehet. A harmadik rend ma i!t 
példát ad abban, hogy a legkülönbözőbb társa
dalmi osztályokat törekszik közelebb hozni egy
máshoz, gyűlésein a mágnás asszony ott ül 
kocsisának felesége mcllett és a főiskolai tanár 
egyforma lelki táplálékot kap a jólelkű mester
legénnyel az alázatos hit és evangéliumi egy
szerüség jegyében. 

Minél több elhagyatott, szegény, kétségbe
esett ember van, annál nagyobb a harmadilt 
rend küldetése, feladata. Ezért a mai rendkívül 
nagy szükségben és bizonytalanságban Szent 
Ferenc minden tisztelőjének naponkint számon 
kell kérnie magától, megtett-e minden tőle tel
hetőt a szegények sorsának enyhítésére. M o s t, 
m ik o r e ll e n ség e i nk g y i lk o l ó b om
b á k a t k é s z í t e n e k, h o g y a z o k k a l b é
k é s c s a l á d i o t t h o n a i n k a t s z é t r o m
bolják és ártatlan emberek életét 
k i o l t s á k, m i, S z e n t F e r e n c k ö v e t ő i, 
a segítő, résztvevő szeretet eszkö
zeivel sietünk embertársaink se
g í t s é g é r e, mert jól tudjuk, hogy a gyűlölet 
mai tobzódásában Szent Ferenc gyermekeitől 
az önfeláldozó irgalmas szeretet h ö s i e s csele
kedeteit kívánja. 

Ismerték az erdők, ismerték a hepyek, 
fű, fa, virág testvér s az erdei t•ad. 
Száraz náddal hegedült Szent Ferenc. 
Csobogott halkan hugunk, a patak. 

Erdő közepében. hat·as téli este 
Ferenc testvér s:í1·e tígy izzott, lángolt. 
Úgy vágyott utána s dolgozgatott csendbe·n. 
míg ott nolt a kis Jé:us, ott t'olt a jászol. 

Ferenc teb"tvérem. ujjongott a lelked 
s átölelted az egész t•ilágot. 
Himnuszodat most már az égben falututad 
Béke v11led, értern is imádkozz'! [zenpt>e. 

Komln Zita. 



Egy szemtanu Szent Ferenc haláláról. 
Celanói Tamás a legrégibb ferences történetlró. 

Szent Fer~nc kortársa és tanítványa, Előkelő nemesi 
család sar]a. 1215-ben azonban nemesi öltözetét egy
szerü, durva ferences csuhával cserélte fel. Jámbor 
életét 1256 körül fejezte be. Az olasz nép ma is bol
dogként tiszteli. 

Szent Ferenc halála után, amikor a szenttéavatási 
per.ek megindul~~k, IX. ~e~gely pápa, Ferenc jóba
rátJa és p~rtfogo]a, a korabb1 Hugolin bíboros, Celanói 
Tamást bizta meg Francesco életrajzának elkészítésé
vel. Tamás testvér, aki személyesen ismerte Assisi 
nagy szülöttjét, 1228-ban el is készült az életrajzzaL 
Ennek a ;emek m~nkának, amely megnyerte még a 
pápának 1s a tetszesét, legmeghatóbb része az, ahol 
Ferenc testvér halálát ecseteli gyengéd vonásokkaL 
Celanói Tamás éppen Porciunkulában tartózkodott 
8mikor Assisi pátriárkája csendesen elszenderült a~ 
Orban. lgy hát valóban szem- és fültanú beszéli el 
amiket magyar fordításban itt közlünk: ' 

~ 
-

. 

~~~ 
~)Ll ~n. 

""~ oror~ ....,.,.J.-
,~nli.....t~ 

,.,_.,..,j.,J,.;,, 

"Húsz esztendő repült el 
azóta, hogy (Szent Ferenc) 
megismerte az Isten akara
tát s követte az ő hívó sza
vát. Egy alkalommal ugyan
is, amikor Szent Ferenc Illés 
testvér társaságában Folig
nóban tartózkodott, éjjeli pi
henés alkalmával ismeretlen 
pap jelent meg Illés testvér 
ágyánáL Az idegen, akinek a 
ruhája hófehér, tekintete. 
rendkívül magas életkora el
lenére is, tiszteletreméltó 
volt, így kezdett szólani Il
léshez: "Testvér, haladékta

lanul kelj fel és add tudtul Ferenc testvérnek. 
mivel tizennyolc esztendő telt el, hogy végle~ 
szakított a világgal és Krisztushoz csatlakozott, 
már csak két évig tapossa a földi halandók útját, 
akkor az úr magához fogja öt szólitani, ő viszont 
nem késlekedik majd eleget tenni az Isten hívásá
nak." lgy történt, hogy az úr Isten szava, ahogy 
azt előre megjövendölte, a meghatározott idő eltel
tével beteljesedett. 

Szent Ferenc csa\oo röviden tudott megpihenni a 
neki oly kedves kis Porciunkulában, amikor meg
értette, hogy közeledik életének utolsó órája. Ma
gához hívatta tehát két testvérét és legkedvesebb 
gyermekét (Leo és Angelusz testvért), megparan
csolta nekik, hogy örömteli hangon énekeljék el a 
Naphimnuszt annak a végtelen boldogságnak a ki·· 
fejezésére, hogy ime közeledik a halál testvér, aki 
megnyitja számára az örökélet kapuit. Ö maga pe
dig, amennyire végtelen gyenge ereje engedte, Dá
vid zsoltárát kezdte fennhangon énekelni: "Sza-

vammal az úrhoz kiáltok, szavammal az úrhoz kö
nyörgök" (141 zsoltár). 

Az egyik testvér (Illés) pedig, akit a Szent na
gyon szerelett és aki az összes testvérek között a 
legszorgosabb volt, ezt hallván megértette, hogy 
Ferenc testvér távozik körükböl, azért így szólt: 
"Jóságos atyám, jaj, immár atya nélkül maradnak 
a te fiaid és szemeink elhomályosodnak a te igaz 
világosságod nélkül! Emlékezzél hát meg árváid
ról, akiket elhagyni készülsz. Bocsásd meg minden 
vétküket és vigasztalj meg áldásoddal minden je
len- és távollevő testvért." Erre a Szent így vála
szolt: "Ime fiaim, az Úr engem hív! A jelen és tá
vollevő összes testvéremnek minden hibáját és bű
nét megbocsátom és őket tehetségem szerint felol
dozom. Testvér, értesílsd erről mindnyájukat és 
áldd meg öket az én nevemben!" 

Ezek után kérte az evangéliumos könyvet és 
felolvastatta magának Szent Jánosnak azt a részét, 
amely igy kezdődik: "A húsvét ünnepe előtt hat 
nappal pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, 
midön átmenjen e világból az Atyához" (Ján. l, 
13). . . . Majd kérte testvéreit, fektessék egy da-· 
rab darócruhára és szórjanak rá hamut, hiszen né
hány pillanat mulva úgy sem lesz egyéb, mint por 
és hamu. 

A testvérek közül sokan összejöttek, tisztelet
tel körülállták atyjukat és vezérüket: várták bol
dog kimulását és életének csendes befejezését. Hó
fehér lelke abban a pillanatban elszakadt testétől 
és az örök világosság magasságaiba repült, teste 
pedig elaludt az Úrban. 

A testvérek s tanítvá
nyok közül az egyik, aki jó
hírnek örvend jámbor életé
vel, nevét azonban, szerény
ségére való tekintettel, el
hallgatom, mert még él, lát
ta Szent Atyánk lelkét, 
amint alkonyatkor a felhők 
fölött az égbe emelkedett. A 
lelke ugyanis olyan volt, 
mint fehér felhöktól körül
vett óriási csillag, amelynek 
a fénye vetekedett a nap ra-
gyogásával is." 

Eddig a leirás. Szent Ferenc 1226. október 3-án 
este, naplemente után halt meg. Halálának évforduló
ját azért üljük október 4-én, mert a régiek számítása 
szerint az október harmadiki naplemente után október 
negyedike kezdődött, amely abban az esztendőben va
sámapra esett. Még aznap el is temették. 

Latin eredetiből forditotta és a 
bevezetést irta: P. MareeUin. 

Ferences gondolat a XXXI. Katolikus Nagygyűlésen 
Az eddigieket felülmúló arányban mutatkozott be 

Szent Jo'erenc VIlági Rendjének Idei szereplése a Kato
llkos Nagygyülés ünnepségeiben. Nem a gyülések lá
togatottságára gondolunk, hisz ebben nagyon akadá
lyozott bennünket a háborús helyzet, s Budapest ál
landó légvédelmi készültsége. A gyűlések rendJe az 
Akció Katolika Országos Igazgatóságával való sikeres 
együttműködés, a Ferences Világi Rend Országos Szö
vetségének nagy tekintélye s az Országos Igazgatóság 
fáradozása révén naponta jelezte, hogy belsö berkeink
ben nagyobb élet van alakulóban, B a Katolikos Nagy-

gyülés Idei programmjában, a magyar katolikos jöven
dó elökészítésében nekünk ls vannak tennivalóink. A 
szokásoB diszünnepély és elöljáróság! s Igazgatói érte
kezlet mellett, újdonság erejével hatott s általános 
érdeklódést váltott kl a ferences Ifjúság elsó országos 
bemutatkozása. 

Október 2-án d. u. 5 órakor tartottuk meg a V i
l á g l R e n d lg a z g a t 6 l n a k O r s z á g o B 2 r t e
k e z l e t é t. Az elnókló P. dr. V a r g b a Theodorik 
O. F. M. tartománytönök Szent Ferenc szellemének 
hatóereJéröl, a központi Irányitás szükségességéröl, az 
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IJrUp&6k szerepének jelent6ségér61 tartotta megnyitó 
beszédét. Utána P. dr. V l t é z Berárd O. F. M. országos 
központi tanácsos tartotta meg előadását .,Hogyan szer
veuünk új rendi községeket?" címen. Szatmár-egy
házmegyei szórványokban kifejtett 111unkásságát mu
tatta be, s ezekben a keretekben dolgozta kl szervezö 
módszerét. Az előadást nagy vita követte a ferences 
szellem terjesztésének eszközeiról és az egységes ter
eiárluslap problémájáról. Végül P. Puszt a y Gábor 
O. F. M. országos Igazgató Ismertette a jövö évi tartal
mas munkatervet belső lelkiéleti és nemzeti. szoelálls 
vonatkozásában. 

Szent Ferene ünnepének előestéjén, vasárnap d. u. 
7-kor volt az ünnepl diszgyülésünk a Székesfilvárosi 
VIgadóban. A rendi himnusz eléneklése után Dr. 
P é t e r y József váci püspök úr Onagyméltósága nyi
totta meg az ülést. Szent Ferene Atyánk szellemének 
szoelálls értékeit esillogtatta meg, s rámutatott azokra 
a tényezőkre, amelyekben ma ls ez a szentferenci lel
kület dolgozik. A beszédet a 1\'lagyar Barát jelen szá
mában mindannyinnk gazdagodására közöljük. Majd 
V a j d a Márla állami polgáriiskolai igazgató mondta 
el előadását .,A nöi lélek szoeiális munkája Szent Fe
renc nyomán" címl'n. s jelölte meg a béke ferences 
.,_közelt: az imát, az engedelmességet és a szent örö
möt. A klválóan mély előadást D' A r r l g o Kornél elö
adómüvész szavalata követte. Elfogódott léll.'kkel él· 
tük át a magyar szenvedésben megdicsőült Madonna 
vigasztalását. Az ünnepi beszébet P. M e d g g yes sy 
Dezsö OFMCap. tartományfőnök mondta. Szent Fe
renc életének szociális vonatkozásalt mutatta be gyö
nyörö gondolatmenetének káprázatos szineiben. .,Nap
jainkban épp úgy, mint Szent Ferene idejében, -

,; :·, .... :; 
l f' .! 

l ~ ... , 

mondotta - sok a baj, és ha ennek okát keressük, 
akkor ráeszmélünk, hogy azért van ez mlnd, mert el
térünk az evancéllum&61. Hogy a bajok megszünjenek 
- mondta befeJezésében - evangéliumi társadalomra 
van szüksécünk, s ebben példás szerepe Juthat Szent 
Ferenc VUá&i Rendjének." A nagyhatású beszéd után 
D' A r r l c o Kornél szavalt hangulatos költeményt 
Szent Ferenc Ielkületéröl, maJd Dr. A l t o r J a y Sán
dor Joeakadémiai tanár adott elö ,.Szoclálls megujho
dást boa Szent Ferenc szelleme" eimen. Történelmi 
példákklll okolt&, hogy a mal kor szociális problémáit 
is csak emberi lelkeken keresztül lehet megoldani. Az 
illés a pápai és a magyar himnusz hangjalval ért véget. 

Szent Ferenc ünnepén, október 4-én d.e. 10 órakor 
tartottuk ORSZÁGOS ELÖLJAROI 2RTEKEZLETVN
KET.Az elnök-tartományfőnök atya, P. dr. B o r os 
Fortunát OFM. a terclárlus elöljáróság hivatására 
mutatott ré, s a ferences szellem leghitelesebb értelme
zésének, a Fiorettinek példáival világitotta meg a fe
rences vezetés elveit. Utána P. dr. Dám Ince OFlU., 
a Magyar Barát szerkesztöje, országos központi taná
C80S tartotta meg elöadását .,A H a r m a d i k R e n d 
n é p i fe I a d a t a l" eimen. A népi gondolat Jelen
tóségének méltatása után a ferencesek népi kllpcso
latait, és a népnevelés terén hívó feladatait jelölte 
meg szoclális és vallási vonatkozásban. Az előadást 
többek közt P. Kl ss Szaléz OFM debreceni házfőnök 
egészitette kl tapasztalataival. N e me s György pénz
ügyl főtanácsos az elöljáróság be!Sö lelki tulajdonsá
gaira mutatott rá közvetlen tanácsai ban. P. Puszt a y 
Gábor OFM., országos igazgató ismertette az elöljáró
ság Jövő évi munkatervét: erőssebb lelki elmélyülést, 
és következetes nemzeti kulturát. 

Kedden délután 5 órakor tartotta elsö találkozóját 
a FERENCES IFJúSAO TABORA. Az Ifjúság vezetöi, 
ferences ifjúsági nevelők, igazgatók, hitoktatók, vala
mint tanítónők, ferences szellemben növekedő fiúk, 
leányok töltötték meg a pesti ferences atyák III. r. 
otthonát. Elöljáróban P. P us z t a y Gábor OFl\1 orszá
országos igazga&6 mutatott rá a gyűlés fontosságára: 
Ma mindenki az Ifjúság után fut. Kegyét keresik, be 
akllrják szervezni. Mert akié az ifjúság, azé a Jövő. ts 
fordítva, aklé a jövö, azé az ifjúság is. Szent Ferene 
örökké korszerü szelleme adja meg nekünk a jogot, 
hogy az ifjúsággal mi ls foglalkozzunk. A gyűlés ünnepi 
szónokll P. Kl ss Szaléz OFM. debreceni házfőnök, a 
ferences ifjúság egybefogásának lelkes úttöröje volt. 
Emlékeztetett a mai negyvenen Inneni fiatalság komoly, 
kemény kiáltására. Ez a fiatalság nem a multon me
reng. Lehántva magáról a megkötöttségeket önmagá
ba fordul. & itt találkozik az ifjú Ferenc és a ma gyer
meke. A ferences fiatalság úgy igényli az életet mint 
~ a játékos, bohó, de sohasem romlott Ferenc.' Nem 
kíván megkötöttséceket egyesületesdit, a magyar lélek 
nem szeretl a beszervezést. A Ferences Ifjúsáci Tábor 
(FIT) nem vác rést ecy ecyesületbe sem; célja a fe
rences szellem közvetlen, élö-eleven sugárzása a flatal
sác felé. 

A barát nem futott meg a történE"Imünk során 
~hase. _Az emberibb, krisztusibb. magyarabb jövőt ma 
1s ~lcálni akllrja! P Szaléz ll'ikcs, csupa-tűz bcszédO:·t 
perco tapssal jutalmazta a fiatalság, 

A h~zzászólásuk során P. Pusztay Gábor OFI\t, 
a rend hivatalos meglévő ifjúsági kerett·t: a kordásuk 
szerv~etét említette meg. ~lajd a gyakorlati elindulá
s~~ !_!le rövi'!. felszólahi.suk kt•retében mutatták be az 
ifJU~If V~tö1 a. ferences ifjúság eddlc elért e~:edmé
nyel~. Az .. un~epcly~ .találkuzó viogén a Föt. Igazcató 
A~yá.k .sz'!kkoru gyulesre ültek Ö!oSze, hogy a felme
rül& ke~desek,. m~glá~k összefoglalása után a na
korlatl elet szamara ls megadják a szükségcs lr:inyel
,.eket. 

A KatollkWI Naeygyülés szellemében végeztük a 
munkát, cseréltük kl condolatainkat. Abban a hitben 
látunk újra a munkához, hogy sikerül a macyar jövő
be Szent Ferenc Atyánk szellemét ls lehelnünk. 11 

árasztanunk az .. Aidást í·s békességet"! 
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A szentek. 
A győzelmes, erőteljes, a nagystílű és dia

dalmas élet hősei. A kegyelemnek a rabjai. Az 
emberiség legjobbjai és legnagyobbjai. 

a) f:letszentségben. 

"Ez az Isten akarata, a ti megszentüléstek" 
(Róm. I., Tess. 4. 3.) Az életszentség nem más, 
mint az élő hit és a tevékeny szeretet. A szentté
levés épen azon dől el, amit Alacoque Szent 
Margit mond: Az embernek csak szeretnie kell 
az Istent, a Szentek Szentjét, hogy maga is 
szentté legyen. Tehát élő hit benne és szeretet 
Iránta. E kettő magában foglal mindent. A szen
tek ép az Isten akaratának teljesítésében, a 
megszentelésben, az életszentségben ragyogó 
példaképeink. Nem az elragadtatásokban, a 
rendkívüliségekben és a csodákban. Keresztelő 

Szent Jánosról, akinél nagyobb nem jött a vi
lágra Krisztus szavai szerint, semmi csodát nem 
jegyzett fel az Evangélium. Szent Alajosról, 
vagy korunk rózsahintő Szentjéről, a liziőből 

való Terézről sem tudunk ilyesmiről. De igenis 
tudunk alázatosságról, nagy szeretetről, mély
séges hitről - egyszóval életszentségről. 

b) Akaratban. 
Aquinói Szent Tamás szerint, ha szentek 

akarunk lenni, csak egyet kell tennünk: akar
nunk. Hozzátehetjük, hogy az Isten kegyelme 
nem fog hiányozni. A mindennapi életben is 
akaratra van szükségünk, hogy imádkozzunk, 
főként, hogy jól imádkozzunk, hogy szentmisére 
járjunk, hogy böjtöljünk. Az isteni hívó szózat 
felhangzik. Követéséhez akarat kell. 

A szentek, a mi példaképeink, a legnagyobb 
akarathősök. 

Szent Benedek tövisbe veti magát, mert le 
ak a r j a győzni a testiséget; Szent Bernát ke
gyetlenül sanyargatja magát, ·mert teljesen meg 
ak a r j a a testet zabolázni; Liziői Teréz hihe
tetlen a k a r a t erővel tör a tökéletességre. 

A szentek szenvedélyei talán kevesebbek 
voltak, mint a mieink. Ne felejtsük: a szentek 
mindenben hasonlitanak hozzánk, akaratuk 
rosszrahajló, értelmük homályos, a világtól ép
úgy kisérttettek és az ördögtől éppúgy csábít
tattak. 

Sok szent élete nem egyéb, mint szakadat
lan tusakodás a test alsóbbrendűsége ellen, a 
lélek primátusáért; félelemmel és rettegéssel 

Hazánk új csillaga: Szent Marclt. 

munkálják lelkük üdvét. Kaptak kegyelmet, 
mint mi, Isten erejével dolgoztak, mint mi, el
mondhatják egyenként Szent Pállal: Legyetek 
követőim, mint én Krisztusé. Egész életük itt 
a földön: egyetlen erőszak, tudva, hogy a 
mennyország erőszakot szenved és ök el a k a r
j á k nyerni. Az erőszak pedig sohasem könnyű 
dolog, mindíg nagy a k a r a t o t feltételez. 

c) A mindennapi életstílusban. 
A szentek sorában mindenki megtalálja a 

követendő példát. 
Szent István, Szent Lajos, Szent Oláf, Szent 

László fejedelmi trónon; Szent Imre herceg ki
rályi palotában, fényben és pompában; Szent 
Zita, mint szolgálóleány a konyhában; Szent 
Erzsébet a házasságban; Szent Izidor az eke
szarvánál; Szent Teréz a zárdában; Szent Ven
del a nyájak legeltetésénél; Szent György és 
Flórián a csaták zajában szent, életszentségre 
törekvő, lstennek tetsző életet élt. Nem számít 
milyen életkörülményeim vannak: irodában, a 
pult mögött, szalonban vagy hónapos szobában, 
istállóban vagy ~szárnyában élhetem a s z e n
t ek életét. 

Mindenki azon állapotban, melyben él, a 
miliőben, ahol betölti hivatását, az erények hő
sies gyakorlásával eljuthat az emberi élet leg
magasabb pontjára: a szentek tökéletességére, 
hisz a legfőbb segítség, az Isten kegyelme nem 
hiányzik. 
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A pápák történelmi távlatban 
P. Schrotty PAl, O. P. M. 

A harmadik ker. szá
zadban 15 Pápa ült Szent 
Péter székén. Ime a nevük: 
Zefirin, Callistus, I. Urbán, 
Poncián, Anterus. Fábián 
Cornélius, I. Luciusz, l. Ist
ván Il. Szixtusz, Dénes, I. 
Félix, Eutichián, Cajus és 
Marcellinus. 

Az Anyaszentegyház ve
zetőinek eme büszke sorá
ban vannak egészen kima
gasló egyéniségek, akik nem
csak vérük kiontásáva! pe· 
csételték meg tanításukat, 
hanem a profán történelem .. 

re is reányomták nagystílű egyéni mivoltuk bélye
gét. Figyelemre méltó ez különösen azért is, mert 
uralkodásuk ideje alatt a ker. üldözések szörnyü 
megpróbáltatbán kellett átmennie az Egyháznak. 

Mindjárt Szent Zeferin Pápa, aki a legtovább 
uralkodó Pápáknak egyike, - 17 évig ült Szent Pé
ter székén - tapasztalta a pogány császároknak 
és a hatalmas római birodalomnak minden ker. 
életmegnyilvánulást megfojtó hatalmát. Ezer és 
ezer keresztény hívő esett áldozatul az üldözteté
seknek, amelyet Septimiusz Severus római császár 
megindított. 

Ennek a Pápának uralkodása alatt érkezett 
Rómába a keresztény őskornak egyik vezető egyé
nisége, Afrikának lánglelkű fia, Origenes, hogy a 
Pápának hódoljon. Zefirin folytatta elődei által 
megkezdett belső egyházi életnek a kiépítését. 
Megtiltotta, hogy a szentmise bemutatásánál a pa·· 
pok fából való kelyhet használjanak, nehogy a 
szent vér cseppjei beszivódjanak a fakupába. He
lyette elrendelte az üvegből való kehelynek hasz
nálatát, amelyet késöbb arany és ezüstből készült 
szent edények váltottak fel. 

Nagy szívének-lelkének minden szeretetén"l 
vette körül az Oltáriszentséget. ö rendelte el, hogy 
minden hívő a húsvéti szentáldozáshoz járuljon. 
Megpróbáltatásokban is volt része: Tertullián, 
:eszakafrika csodásszavú apostola hűtlenül elpártolt 
az Egyháztól. 

Dicsőséges vértanúsága után a sz. Callist ka
takombába temették. 

Szent Zeferint követte Szent Calliszt a pápai 
trónon, 221-tól 227-ig. Már diákonus korában ve
zető szerepet töltött be az Egyházkormányzatban. 
Elődjének bizalmi embere volt, súlyos kérdésekben 
tanácsadója és küzdelmeiben hűséges társa. 

A szent Calliszt katakombát. amit minden ró·· 
mai zarándok még ma is mély megilletődéssel 
meglátogat, az ö nevéről keresztelték el. Odate-
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mette atyai barátját és a pápai trónon elődjét. 
Szent Zefirint. 

Uralkodása alatt került a r6mai Birodalom 
élére Eliogabel császár, aki beteges eltévelyedésé
ben kedvenc lovát római szenátorrá választotta. 

Rómának egyik legszebb ösi templomát, Santa 
Mária in Trastevere, ö emeltette. Sokan azt tartják 
ez a csodálatos lstenháza az első, Szüzanyánknak 
szentelt templom. Ebbe is temették a szent Pápát. 

227-töl 260-ig Orbán Poncián, Anterus, Fábián, 
Cornél, Luciusz és István szent Pápák irányitották 
Szent Péter hajóját. Róluk az őskeresztény törté
nelem csak kevés figyelemre méltó tényeket jegy
zett fel. 

1gy Szent Orbánról tudjuk, ho~tr egyik rende
letével a bérmálés szentség kiesztását kizárólag a 
püspökökre ruházta át. Szent Fábián Pápáról pe
dig tudjuk, hogy Róma özvegyeinek, árváinak és 
betegjeinek gondozására hét részre osztotta fel az 
ú. nev. diákoniákra. a várost. Sokan ebben látjálc 
a keresztény kórházak első sejtjeit. Ezekben az 
években tört ki Decius császárnak ker. üldözése, 
amely a legsúlyosabb megpróbáltatásoknak vetette 
alá az Anyaszentegyházat. annyira, hogy Pápát sem 
tudtak választani Fábián vértanúsága után és az 
Anyaszentegyház 18 hónapig pásztor nélkül ma
radt, ami eddig sohasem történt. 

:trdekes Szent Cornél Pápasága azért különö
sen, mert az ö idejéből szórmazik az a statisztika, 
amit Szent Cyprián püspök az akkori ker. Rómá
ról készített. Eszerint Szent Kornél Pápa idejében 
volt Rómában 46 pap. 7 diákonus (szerpap), 7 al
szerpap-subdiákonus. 42 akolitus, 52 egyéb ki
sebbrendű segédszolgálatos. Összesen tehát 154 
egyházi személy. 

Cselekvő, igazi krisztusi szeretete példaadó 
volt: 1500 tehető az özvegyek, árvák és elhagyatot
taknak száma, akiket az Egyház anyai gondozásba 
vett. Szent István Pápa idejébe esik az édes gyer
mek-szentnek, Szent Tarzicius megható vértanú
sága, amelynek szinte túlvilági bája és csodálato
san finom hősiessége könnyes mosolyt csal a me-
leglelkű hívó keresztény aj- ~ 
kára . . . Megtiltotta a pa-
poknak az e~trházi, azaz a . , 
liturgikus ruháknak a temp- ; 
!omon kívül való viselését. ·~; ~-1 

Ösforrások feljegyzik, o.J.;"·.f.:Jn'f.." 
hogy ez a szent Pápa szo- rt:J..I ... .._..,..f.;..,J;L. 
kásba vette, a fontos okmá- j.p;l ...... :.,I.J.J,;,.,.,.. 
nyok alá Irt nevemellé gyú- ~J,u,....;~ 
rüjének pecsétjét is nyomta. · .;yk l.., 
Ide vezetik vissza a Pápa 
Halász gyűrújének eredetét 
(Kr. után 260-ban!) 

Három felől három út 
kanyarog, mind dülöút. 

Erdö végén temető: Kereszteken nyugalom, 
itt maradt a fájdalom. 

Jobbra erdö, balra rét, 
hátam megett venylgék. 
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sok régi .;Ir, süppedő. 

Sírok mélyén béke van, 
az életnek vége van. 

Holtak mellett fut az út, 
ide vezet minden út. 

St'dy Rezsi!. 



~~s~. 
Dr. Márai Sándor. 

A közösségi lélek megnyilvánulásainak megfi
gyelése mindlg izgalmasan érdekes és drámaian 
tanulságos élmény. A nép - természetesen a ma
gyar nép is - közismerten halálos komolyan ra. 
gaszkodik ösi hagyományaihoz és közösségi éle
tében ezek szerint nyilatkozik meg. Eme hagyo
mányok kialakulásában fontos szerepük van nem
csak az esztendő ünnepi és gazdasági szempont
ból jelentős napjainak, hanem az ország egyes 
nevezetes tájainak, melyekhez természetfeletti erők 
megnyilvánulásának varázsa fűződik. Különösen 
azok a tájak váltak híressé, ahol valami természeti 
tünemény az amúgyis élénkebb lelki életű perem
lakó népek képzeletét megfogta s foglalkoztatta. 
Az erősebb ütemű lelki élet természetszerűleg mé
lyebb hitet és izmosabb vallásosságot jelentett ré
gen is, ma is. 

Ehhez járult a magyar nép lovagias lelkében 
mélyen gyökerező Szüz Mária-tisztelet. Ez a tisz
telet ismét a magyar temperamentumból folyóan 
gyakorlati és tevékeny mozgalommá nőtte ki ma
gát és népünk Magyarország Pátrónájának ünne
peinek búcsújárásokkal való megünneplését szer
vesen beleszőtte a maga sajátos életébe. 

• • • 
Mátraverebély melletti Szentkút fekvésénél 

fogva a legbájosabb kegyhelyek egyike. A 
Szent László forrás, valamint a hét szentség sym
bolikájaként hétágú Szentkút-vizétől a tájtól el
ütően dús növényzettel .rendelkező kies völgykat
lanban húzódik meg és így a legforróbb nyárban 
is kellemesen hüs klimával fogadja tikkadt zarán-
doksereget. Viszont télen a völgykatlan éppen eny
híti a hegyi zord időjárást. A ferencesek pompás 
ösztönnel irányították a hely korszerü kiépítését 
ami nehány tömegvezénylő berendezés megépítésé
vel mintaszerűvé fog válni. 

- Nagyboldogasszony napján 30 ezren felül 
gyültek össze a zarándokok az ország minden ré
széből - mesélte az agilis fiatal házfőnök. - Az
óta alig csökkenő mértékben tart a búcsújárás. Ma 
már magánosok és egyes városok által fenntartott 
tömegszállások mellett a rend is üzembehelyeztP 
Mária-lak nevü hatalmas tömegszállóját. lVIost lát
juk, hogy 5 ilyen tömegszállóra is szükség volna 
már, mert népünk igényei a kultúra fejlődésével 
nőnek. a pénzbőség is elég nagy és igy a messzi
ről érkező zarándokok azt a rö\·id nehányórát, 
amit itt pihenésre szánnak, szívesen töltik tiszta és 
egészséges szálláson. A rendházban szépszámú ven
dégszoba pedig a lelki magányt és pihenést kereső 
világi papság - kivételes esetben férfihívek - ré
~zére áll rendelkezésre. 

* 
Tűznéző nép volt a magyar ősidők óta. Ez a 

természete a vallásos életében is megnyil ván ul 
Csi pogány szokás - szent berekben való tűzáldo
zat - megszentelödve kél életre a szentkúti erdő 
fái alatt szekértábor közepén táborttíz körül vir
rasztó és Mária-énekeket zengedező gyöngyösi bú· 
csúsoknál. Százéves fennállását ünneplő gyöngyösi 
Szüz Mária Társulat buzgó tagjai végzik igy ha
_gyományos virrasztásukat A közel 50 km-es gya
loglás után a mPgható gyertyás körmenet l'S a 

Szentkút helyi varázsa felfrissítette, testben-lé
lekben megerősítette őket. 

Ez a szentkúti varázs tapasztalható vasárnap 
hajnaltól kezdve a hatalmas csarnokban a gyón
tatószékek körül a déli órákig tömött sorokban vá
rakozó hívőseregeken. Elnéztem egy ingujjas fiatal 
gazdát, amint a csarnok egyik oszlopához támasz
kodva várakozik, hogy ő is sorra kerüljön és köz
hen mcsszenéző szemmel lepergeti lelki szemei 

Szovjet-frontról érkezett rendtársaink 
hálazarándoklata Márlagyűdön. 

előtt az elmult esztendő eseményeit: minden gond
ját baját, örömét-bánatát. Talán számot vet évi 
munkája eredményével magvetéstől aratásig meg a 
családjával, sőt azzal a borzalmas 6 hónappal. ami: 
az orosz front poklában töltött. Isten csodája és a 
szentkúti Szüz l\Tária segítségének eredménye. 
hogy ismét itt lehet a búcsún és az Úr szolgái előtt 
elrendezheti újból egy esztendőre lelki számadását. 

Erre a "front-lélekre" fényes bizonyíték az a 
tábori lap. mely a gyöngyösieket várta Szentkúton. 
A jubiláló Szűz Mária-társulat egyik fronton küz
dő tagja ide írt és így fejezte ki az alábbi megható 
sorokkal együttérzését: 

"D. a J. Kr. - Szeretett Elnök úr és szere · 
tett Gyöngyösi Bold. Szűz Mária Társulat minden 
egyes tagja. Amidön ebben a forrongó világban a 
szentkúti Szüz Anyához elzarándokoltak, hogy ezen 
kedves Társulatnak a ·lDO éves fennállása alkalmá
val az Egek urának misét mutassanak be, kérem a 
jó Istent és a Bold. Szüz Máriát, áldja meg ma
gukat, áldja meg az otthonmaradottakat, áldja meg 
hős fiainkat, apáinkat, katonáinkat, akik a véres 
orosz mezőkön hullásával küzdenek. Aldja meg a 
megszentelt hősi halottakat, hogy minél hamarabb 
egy igazságos békében zenghessünk Te Deumot. 
Kérem a Társulat minden egyes tagját, hogy akik 
idekinn vannak, csak egy rövid imát mondjanak 
értünk ... 

Ezért kérem a Társulat minden egyes tagját: 
legyünk egyek és imádkozzunk, mert csak így lesz 
egy boldog béke. Isten velük a messzi távolból: 
Berzsenyi György ezüstös tagtárs." 

• • • 
- Oh, Mária, Isten anyja, minékünk is jó 

anyánk ... - zeng az ének a szent berkeken át 
A Szentkút felett a Remete-hegy ormáról 

messze világít a Kereszt! 
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XII. Piusz pápa főpásztori körlevele az E~yházról 

Folytatás. 
Hasonlóképpen fájlaljuk és elítéljük azok 

gyászos tévedését is, kik a maguk ábrándja szerint 
alkotják meg az Egyház képét és azt csupán szere
tetből táplálkozó, szereteten alapuló közösségnek 
tartják, megvetéssei állítván szembe vele azt, amit 
ők jogi egyháznak neveznek. Nem veszik ugyanis 
észre. hogy amikor isteni Megváltónk töké.letes, 
minden jogi és szociális elemmel ellátott társaság
gá akarta tenni az általa alapitott cmbercsoportot, 
akkor ugyanaz a cél vezette. mint amikor úgy in
tézkedett, hogy a vigasztaló Lélek mennyei kegyel
mekkel és adományokkal gazdagítsa azt; mindket
töben az a cél vezette, hogy üdvhozó megváltásá
nak műve maradandó legyen a földön. Semmi igazi 
ell~ntét, vagy ellentmondás sem lehetséges aközött, 
anut a Szentlélek érzékfölötti szerepének monda
~a~ é~ a pásztorok és tanítók Krisztustól kapott 
JOgl htvatala között. lVIindkettő az isteni Üdvözítö
töl ered. aki nemcsak azt mondotta tanítvánvainak: 
vegyétek a Szentlclkct; - hanem azt is viiágosan 
kijelentette: amint engem küldött az Atya, én is 
úgy küldelek titeket; és azután: aki titeket hallgat, 
engem hallgat. 

Ha az Egyházban is megnyilatkozik emberi 
voltunk gyarlósága, az nem jogi szervezete ro\·á
sá~a írandó. hanem annak keii tulajdonítani. hogy 
mm~en. emberben van rosszra való hajlam és igy 
a mtszl!kus test magasabbrangú tagjaiban is meg-

Amint Szent Kristóf ''állalta Krisztust nl'künk 1 
fogadnunk i·s '':'l?sítanunk kl'IJ Kri~ztus fiild~ 

masat, az E~r~·házat. 
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türi azt annak alkotója. Viszont az Egyház szeplő
telenül tündöklik a szentségekben, amelyekkel szüli 
és táplálja gyermekeit; sértetlen a hitben, melyet 
mindenkor romlatlanul őriz; a törvényekben, ame
lyekkel mindenkit kötelez és az evangéliumi taná
csukban, melyekkel buzdít; nem fogyakozott meg 
azokban az ajándékokban és lelki adományokban 
sem, amelyek révén kimeríthetetlen termékenység
gel szüli a vértanuk, szűzek és hitvallók seregeit. 
Nem róhatjuk fel hibájául, ha vannak erőtlen, se
besült tagjai is, hiszen ezek nevében kérleli min
dennap az Istent: bocsásd meg a mi vétkeinket; és 
a bünös lelkek gyógyítását késlekedés nélkül anyai, 
de erős lélekkel vállalja. 

Második rész: 
A hivek kapcsolata Krlsztuual 

Szenteljünk néhány szót Krisztusban való kap
csolatunknak is az Egyház testében. Krisztussal és 
Krisztusb:m való egybekapcsolútiásunk elsősorban 
abb.a':1 áll, hogy az Egyház célia a legmagasztosabb: 
tagJamak állandó megszentelödése lsten dicsőségé
r!'. Szükséges, hogy a tagok egysége e célban kül
sö!C'g is megnyilvánuljon, amC'nnyiben egy hitet 
vallanak, ucyanazon szentségekkel élnek, ugyan
abban az áldozatban vesznek részt és megtartják 
az azonos törvényeket. Azonkívül elengedhetetle
nül szükséges, hogy mindenki előtt szembeszökó
~n. ki~~njék az a legmagasabb fő, aki hatékonvan 
~~.any1!1a a tagok kölcsönös tevékenységét a kitű
zott cel felé és ez a fő Jézus Krisztus földi hely
tartója. 

Ezek. teh~t a jogi kapcsolatok. melyek már ma
gukbanvC've JS messze felülmúlják a legkiválóbb 
<'mb~ri társulatok kötelékeit. De ezekhez járul az 
ecysPgnPk egy másik tényezője, az a három erény, 
amely lPgszorosabban egyesit bennünket Istennel: 
a kC'rC'szténv hit, remény és szC'retet. A hit Isten
hez ... m~.nt az igazság kútfejéhC'z kapcsol bennünket 
<' foldon: A kPresztény reménység erénye által 
r~tent mJ!"t .a bol.dogság kútfe.iét kívániuk meg. 
NPm ke\·csbe hatC'kony a szerC'tPt köteléke. Már a 
!PrmészC't re~d.ié>bPn is mindennél többre tartjuk a 
sz:rctPt:t.:. n;1t kC'll mondanunk akkor arról a ter
mPs:;C'tfolotl! szPr<'tetröl, melyet maga az Isten olt 
IPikunkbP? Az TstC'n a szeretet és aki a szeretetben 
ma~ad, ~stc>nben marad és TstPn ób<'nne. A szeretet 
!Ph.at mmdC'n más <'rl>nyn{>J szoro~abban egyesit 
!<ns~tu~•al:. ~:;,~'>rt buzdít mink<'t olyan sürgetve 
JS!C'~J. tJd":ozJ.tonk: ma.radjatok az én szeretetem
bPn: PS mmdJárt hozzatC'szi: ha parancsaimat meg 
fogJátok tartani. mc>gmaradtok szC'r<'tC't<'mben. 

. Az Istp~ {>s. !<riszt us iránti SZC'rl'tC'ttC'l ~<züks~~
k!'ppPn P~·utt .1ar a fdC'baráti ~zPrPt<'t is. Krisztus 
>zPrf'f;tt tanít\'ánya int bC'nnünkPt: ha \'alaki azt 
m.~nr!J;J: szC'r:tPm az ~stC'nt. dP fPIPbarátiát gyű
lr.>h. hazug az. mPrt ;JkJ nPm szC'rPti tPstvérl>t akit 
lat. TstPnt. aki~ nPm lát. hogyan szC'reth<'fn~?· 

.. A~h.ól. am1t c>rldig PlnarltuPk, könnvc>n l>rthető 
nw·rt .. •na. oly. E!V;J~ran Pál a nostoL ho~: Krisztu~ 
~Pnnunk r_:s m1 Kr1sztusban. Krisztus a LPlke által 
\an b.Pnnunk. Akib<'n nincs mc>g Krisztus lelke 
monrl!;J az apostol. az nPm Krisztusl>. Az F.~ház ~ 
\}''·!.'\·altóMk ~in!Pgv kiC'gr'>szít{•s(' {>s tc>ljpss{>~e; 
h nsztus urryan1s mindC'n szPmpontból szinte betel-
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jesedik az Egyházban. Az Egyház itt a földön mint
egy második Krisztusként az ó személyét képviseli; 
általa a kereszt üdvszerzö műve állandósul, az ég 
a földdel összekapcsolódik. 

De a legfőbb egyesítő erő az Oltáriszentségben 
van. Krisztus Urunk úgy akarta, hogy ez a csodé
latos egyesülés, mely isteni Főnkkel egybefll.z min
ket, különösképpen az Oltáriszentség áldozata által 
nyilvánuljon meg hívei előtt. Ebben az áldozatban 
az oltár szolgái nemcsupán Üdvözítőnket helyette
sítik, hanem az egész misztikus testet és minden 
hfvöt; benne Krisztus nemcsupán önmagát, mint az 
Egyház fejét ajánlja fel mennyei Atyjának, hanem 
önmagában misztikus teste tagjait is. Az Eucharisz
tia mint szentség, az Egyház egységének eleven és 
valóban csodálatos képe; ez a szentség magát a 
természetfeletti kegyelem szerzöjét adja nekünk, 
hogy a szeretet Lelkét merítsük belöle és ezáltal 
arra késztet, hogy már ne a magunk életét éljük, 
hanem Krisztusét; és közösségi teste minden tag
jában magét a Megváltót szeressük. 

Harmadik rész: 
Flipásztort buzdítás 

A misztikus test tanával kapcsolatos tévedések. 
Orizkeduünk kell azoktól a tévedésektől, amelyek 
onnan erednek, hogy el!vesek önkényesen boncol
gatták ezt a nehéz hittitkot, nagy kárára a katoli
kus hitnek és a hívek lelkének megzavarásávaL 
Első tévedés a hamis miszticizmus. Egyesek ugya
nis nem veszik figyelembe. hogy Pál apostol erről 
a kérdésről csak átvitt értelemben beszélt; nem kü
Iönböztetik meg kellöképpen a fizikai test, az er
kölcsi test és végül a misztikus test sajátos és ert,y
mástól eltérő jelentését. ~s ezért hamis egység
fogalmat áll!tanak fel. Isteni Megváltónkat és az 
Egyház tagjait egy fizikai személyben akarják egye
síteni; isteni saiálságokat tulaidonitanak az ember
nek, másrészt Krisztus Urunkat tévedéseknek és 
emberi rossz hajlamoknak teszik részesévé. A má
sik tévedés a hamis quietizmus. Abból a titokzatos 
kapcsolatból, mely mindannyiunkat Krisztushoz 
fűz, egészsért.telen felfogással minden lelkiéletet és 
az erénvekben való haladást egyedül az isteni Lé
lek tev.ékenységének tulajdonítják, ezzel kizárva 
és háttérbe szor!tva azt a velejáró munkát, melyet 
nekünk kell végeznünk. Igaz, hogy az Úr adja a 
kegyelmet és a dicsőséget: hogy azonban az embe
rek kitartsanak a szentség gyakorlatában, buzgón 
gyarapodianak a kegyelemben és az erényekben és 
másokat is erre rábírjanak: mindezt csak akkor 
akarja művelni a mennyei Lélek, ha az emberek 
maguk is nap-nap után ebben szargos munkával 
kö?.Teműködnek. Mikor Szent Pál azt mondja: ~lek, 
pedig már nPm én. hanem Krisztus él bennem; 
habozás nélkül hozzáteszi: Az ö kert,yelme nem volt 
bennem erPdménvtelen. sót valamennyiüknél töb
bet munkálkodtam. nem ugyan én, hanem Isten 
kPgyelme ém·elc>m. 

A harmadik tévedés a szc>nt gyónásra és a.:: 
imádsá!!Ta vonatkozik. Ahhoz. hogy napról-napra 
sc>rényc>bbc>n haladjunk az erény útján. nagyon ls 
ajánlatosnak tartjuk a gyakori szPntgyónás szoká
sát. amelvet a Szc>ntlPkk sugallatára vPzPtett bP 3Z 

Egvház. Mert ez növc>Ji a helyps önismeretet. erősíti 
a kPreszt(•nv alázatosságot. gyökeresen kiirtja az 
Prkölcsi hibákat. szembeszáll a lélek renyheségévPl 
Ps lanvhaságával. mPgtisztltja a lelkiismeretet. erő
síti az akaratot. lc>hc>tövé tc>szi az üclvös lelki vezc
tt'st Ps magának a szeniségnek ercjt'vel gyarapftja 
a kegyelmet. 

Jézuo Szívéoek 
teljeooégéb61 
merítettüok 
miodaooyiao l 

Vannak, akik szinte nem is tartják hatékony
na~ i~áikat és arról igyekeznek az embereket meg
gyozm, hogy a magányosan végzett ima keveset 
ér és voltaképpen csak az egyház nevében végzett 
~mán_ak van értéke. Ez helytelen felfogás; hiszen 
1sten1 Megváltönk nemcsak Egyházát egyesíti szo
rosan magával, hanem az Egyházban minden egyes 
h~y?, !_~Ikét is és nagyon vágyakozik az után, hogy 
kulonosen a szentáldozás alkalmával bensőségesen 
társalogjon velük. Végül egyesek azt mondják, 
hogy könyörgéseinket nem magához Jézus Krisz
tus személyéhez, hanem inkább Istenhez, az Örök 
Atyához kell intéznünk Krisztus által mivel sze
riotük Üdvözítönk csak közvetítő az 'Isten és az 
emberek között. Ez azonban nemcsak az Egyház 
szellemével és a keresztény szokással ellenkezik, 
hanem az igazságot is megcsorbítja. Minden keresz
ténynek világosan tudnia kell, hogy ugyanaz a Jé
zus Krisztus, aki ember, egyúttal Isten fia és maga 
is Isten. 

Buzdítás az Egyház szeretetére 

Kifejtettük Krisztussal való titokzatos egysé
günknek hittitká t, és mint az egész Egyház tanítója, 
megvilágosítottuk az elméket az igazság fényével. 
Most főpásztori hivatalunknak tartjuk, hogy buz
dítsuk is a híveket, szeressék ezt a titokzatos testet 
lángoló szeretettel, amely nemcsak gondolatokban 
és szavakban, hanem tettekben is kifejezésre jut. 
Legyen szeretetünk legfőbb törvénye, hogy szeres
silk Krisztus jegyesét, amilyennek azt Krisztus 
akarta és vérével szerezte. Legyenek kedvesek szí
vünknek a szentsé.gPk ,amelyekkel az Egyház. ez a 
kegyes anya bennünket táplál; az ünnepségek, 
amelyekkel vigaszunkra és örömünkre szolgál; a 
szent szertartások. amelyekkPl lelkünket az égre 
!'meli: és az áhítat-gyakorlatok. amelyPkkPI vigasz
talja és Krisztus Lelkével tölti el a hívek lelkét. 
Tiszteletben kell tartanunk az Egyháznak Krisz
tustól kapott engedelmesség szolgálatába haitia ér
telmünket. Kötelesek vagyunk magunkat alávetni 
törvényeinek és erkölcsi parancsai nak. mt'g ha azok 
bukott természetünknek néha nehezek is. 

Krisztust lássuk az Egyházban. Ugyanis Krisz-
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tus az, aki az Egyházban él; Krisztus az, aki tanit, 
kormányoz és megszentel általa. Tisztelettel, köte
les engedelmességgel kell adóznunk ennek a titok
zatos testnek főtagjai iránt, főképpen azok irint, 
akiktől egykor lelkünket számon fogják kérni. De 
különösen azok ügyét fogjuk szívünkön viselni, 
akiket Krisztus is különös szeretettel gondozott; 
ezek az erőtlenek, a rokkantak és betegek; a gyer
mekek, kiknek ártatlansága oly könnyen veszélybe 
sodródik, akiknek kis szíve, mint a viasz alakit
ható; végül a szegények, kiknek megsegítésében 
magának Jézus Krisztusnak személyét kell a leg
nagyobb könyörületességre méltatni. 

Nagy szomorúsággal szemléljük, miként foszt 
ják meg mostanában életüktől a nyomorékokat, az 
elmebajosokat és az öröklött betegségben szenve
döket, arra hivatkozva, hogy ezek terhesek a tár
sadalomra; és ezt egyesek az emberi haladás új ta
lálmányának és a közjóra előnyös dolognak tart
ják. De minden helyesen gondolkodó ember belátja, 
hogy ez az eljárás élesen ellenkezik nemcsak a ter
mészet s az Isten törvényével, amely mindannyiunk 
szívébe van írva, hanem még az emelkedettebb 
emberiesség érzésével is. Ellenkezőleg: ezek a be
tegek kedvesebbek Megváltónk előtt, mert nagyobb 
irgalomra méltók; \"érük lstenhez kiált a földről. 

Utánozzuk Krisztus szeretetét az Egyház iránt. 
Knsztus szerelele általános; senkit sem zár ki, egy
házi jegyesében az egész emberi nemet felöleli. Az 
Egyház iránti szeretet nemcsak azt követeli, hogy 
magában a testben legyünk egymás tagjai; hanem 
azt is megkívánja, hogy a többi emberben is is
merjük fel Krisztus testvérét. aki ugyanarra az 
örök üdvösségre van hivatva, mint mi, még akkor 
is, ha nincs velünk egybeforrva az Egyház testé
ben. Sajnos. főképp ma akadnak olyanok, akik 
dölyfösen kérkednek az ellenségeskedéssel, a gyű
lölettel és az ellenszenvvel. mintha ezek nagyban 
növelnék az emberi méltóságot és az emberi erő
kifejtést. Fájdalmasan szemiéijük ennek a tannak 
szomorú gyümölcsét. Krisztus nemcsak arra taní
tott. hogy szeressük azokat. akik ugyanabból a 
nemzetségből és ugyanabból a fajból származnak. 
hanem még az ellenség szeretetét is lelkünkre kö
tötte. Ezt a szereletet sem a fajoknak és szokások
nak különbözösége nem tudja megtörni, sem a 
jogos. \'agy jogtalan háború nem képes lerombolni. 

Szeretetünk legyen tevékeny. Fontolja meg 
mindenki. aki anyjának ismeri el az Egyházat. 
hogy JE'zus Krisztus titokzatos teste minden egyes 
tagjának kötelessége szargalmasan közreműködni 
ennek a testnek építésében és gyarapításában: ez a 
kötelesség nemcsak a szentély sznlgáira hárul. nem 
is csak azokra. kik a szerzetes életben adták ma
gukat Istennek. Szer<:'tnénk. ha különösen azok 
szívlelnék ezt meg. akik az Actio Catholica seregé
ben segítik a püspököket és papnkat és akik a val
lásos egyesületekben segédkeznek e szent cél elé
résében. Nem mellőzhetjük itt hallgatással a csa
ládapákat és családanyákat. akikre Megváltónk ti
tokzatos testének gyenge tagjait bízta; aggódó 
gonddal vigyázzanak a rájukbízott gyermekekre. 
óv ják öket minden cselvetéstőL amely ma oly köny
nyen \'eti ki rájuk hálóját. 

Segítsük imáinkkal az Egyházat: ajánljuk Is
tennek Jézus Krisztus titokzatos testének minden 
tagját, elsősorban a püspököket. a papokat. a férfi 
és női szerzetek tagjait; különösen azokról emlé
kezzünk meg, kikre súlyosan nPhezednek földi za
rándokságuk gyötrelmei, szorongásai és akik a tisz
títótűzben találnak kiengesztelődést. A buzgó imák 
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terjedjenek ki azokra is, akik még nem jutottak el 
az Egyházba; akiket a szerencsétlen hitszakadás, 
az egység megbomlása tart távol Tőlünk, akik itt a 
földön méltatlanul, de Jézus Krisztus személyét 
képvis~ljük. Tárt karral várjuk őket, hiszen nem 
idegenbe térnek, hanem saját atyai házuk felé tar
tanak. 

Imádkozzunk a népek kormányzóiért A jelen 
körűlmények között ez nemcsak hasznos, hanem 
egyenesen szükséges, hogy kialakuljon. egy he~yes 
rend; hogy az isteni szeretet kegyelmeből e s?tét 
vihar habjaiból fölmerüljön a fáradt emberiség 
számára az igazság műve: a béke; hogy akik a né
pek élén állnak, szeressék a bölcsességet és ne vo
natkozzék rájuk a Szentlélek súlyos ítélete: noha 
Isten országának szolgái vagytok, nem ítéltetek 
igazán, nem tartottátok meg az igazság törvényét 
és nem jártatok Isten akarata szerinl; szigorú !té .. 
let vár a hatalmon levőkre; a kicsiny ugyan irgal-· 
mat talál, de kemény fenyítés vár a hatalmasokra, 
mert Isten nem tart senki személyétől és nem fél 
senki rangjától. Az erősekre szigorú vizsgálat vá
rakozik. 

Lépjünk kész akarattal királyunk véres nyom
dokaiba. Ha meghaltunk Vele, élni is fogunk Vele; 
ha egybenöttünk Vele halálának hasonlatosságában. 
ÚI!Y majd 11 feltám11dásban is. 

Mikor ezeket írjuk, szemünk előtt lebeg azok
nak a szerencsétleneknek végtelen sokasága, kikre 
csak fájdalommal, könnyezve tudunk gondolni: 
ezek a betegek, szegények, rokkantak, özvegyek é~ 
árvák és az a sok ember, aki a maga és hozzátar
tozói baja miatt halálosan gyötrődik. Emlékezzenek 
mindnyájan arra. hogy szenvedésük nem hiábavaló, 
hanem. ha türelemmel viselik, nagy hasznát látja 
az Egyház is és ök maguk is. 

Mielött befejeznők írásunkat, nem állhatjuk 
meg, hogy újra és újra ne buzdítsunk mindenkit 
tevékeny szeretetre az Egyház ir:ánt. Ha valóban 
szívünkön fekszik az isteni vérrel megváltott em
bPriség üdvössége. ajánljuk fiil mindennap imád
ságainkat, munkánkat és szenvedéseinket az Egy
ház épségéért, szerenesés fejlődéséért. Villámló fel
hők tornyosulnak az éj!en, nagy nehézségek törnek 
az egész emberiségre és az Egyházra is; bízzuk hát 
magunkat és mindenünket az irgalmasság atyjára 
és könyörög.iünk hozzá: kérünk Urunk. tekint~ erre 
a te családodra, amelyért a mi Urunk Jézus Krisz
tus nem átallotta magát kínzói kezébe adni és a 
kereszt gyötrelmeit magára vállalni. (Végc.t ,. ......................... . ··~w •==~~~:~···· 

ÖH, MÁRIA!. 
Oh. Mária. egek ékessége! 
Te nagy, te \'agy nemzetünk rE'ml'>n~·e' 

Te segit él ezer Í'\'e minket; 
Te ~yóg~·itgasd. most is sz íveinkel 1 . 

Nehéz f>s könnyes nnpokat i· !ünk ... 
Vedd \'ál1súgul \'(•rzö szen\'edésünk! 
El nem esünk. h, szent kezed \'eZE'I. 
Híszen te \·ugy az iirök szcrete1 1 • 

Pócsnak {•ke. Andues f>kessége! 
Te maradjill nemzetünk reménye' 
Te maradjál édesanyánk nf>künk. 
S vigasztalj, ha könnyhullatva \'Í>rzünk . 

Radványi Sándor. 



A jó édesanya áldás. 
(B~szlet Dr. Monostory Elekné Családi nevelés címii könyvecskéjéböl.) 

Egy pesti leány falura került. Azelőtt sose 
látott veteményes kertet. Nagy kíváncsian fi
gyelte hát a krumplibokrokat, a saláta fejeket. 
meg a kúszó uborkát. Ujság volt számára mind
ez. Egy szép napon egyedül osont ki a kertbe, s 
hozzálátott kapálni. Arra járt éppen a szomszéd 
Rézi néni. Fejcsóválva állt meg a kerítésnéL 

- Jaj, kisasszonykám lelkem, nem magá
nak való munka ez! Még a kezibe se áll jól a 
kapa! 

. . . Hiába, aki minek nem mestere, hóhéra 
az annak. 

Mikor a fiatal anya először ringat kisbabát 
a térdén, senki sem mondja neki, hogy a kezé
ben sem áll jó a gyermek. Nem is mondhatják. 
úgy ül a karján a kis csöppség, mintha csak 
odaöntötték volna. úgy pólyázgat, dédelget a 
fiatal anya, mintha már vagy tíz esztendeje 
mindíg ezt csinálná. 

Eddig nincs is semmi baj. Csakhogy egy
szer a kicsi makrancos lesz, toporzékol, földre 
veti magát. Talán még ki is szökik a kertajtón. 

B. Duns Skótus János, a Szeplótelen Anya vtdóje. 
(ünnepe nov. 8.-:ín.) 

Nem bir vele az anyja. Ilyenkor, - sajnos, -
már mondhatjuk, hogy a kezében sem áll jól a 
gyermek. Miért? Mert nem tud bánni vele, nem 
ért a neveléshez. Pedig, aki minek nem mes
tere, hóhéra az annak. Amelyik anya nem tud 
nevelni, az hóhéra a saját gyermekének. 

Egy ügyész meglátogatta a felügyelete alatt 
álló fogházat. Be-benézett a cellák ajtajain. Az 
egyik fogoly éppen akkor jelentős szavakat fa
rigcsált a gerendába: 

A férfi sorsa az édesanya kezében van . 
- Mit jelent ez? - kérdezte a látogató. 
- Sokat gondolkozom én mostanában 

azon, - felelt a rab, - hogy a jó anya áldás 
a gyermekeinek, a rossz meg átok. 

Nem faggatták tovább azt a szomorú em
bert. Bizonyára volt oka rá, hogy a börtönben 
ez a gondolat kínozta öt. 

Ha a jó anya előre tudná, hogy rózsásarcú 
kis kincse valamikor gazember, csirkefogó lesz, 
bizony mindent megtenne, csakhogy megmentse 
gyermekét a veszedelemtől. 

Egy olasz földműves kígyók gyüjtésével ke
reste kenyerét. Jó pénzzel fizették munkáját a 
patikusok. Egyszer 150 viperát gyüjtött. Be
tette egy fazékba az ágya alá, és elaludt. tjjel 
a kígyók felemelték fejükkel az edény tetejét. 
s rátekergöztek az ember nyakára. Szerencsére, 
H felesége észrevette a veszélyt. Hirtelen egy 
!'>des tejjel telt fazekat tett az ágy mellé. A vi
perák megérezték a tej szagát, s egymásután 
kúsztak a csábító italhoz. Az ember megmene
kült. 

Miriden gyermek lelkében rejtőzik haszon
talan kígyó: kisebb-nagyobb rosszhajlam, hiba. 
A jó édesanya gondoskodása. szeretete azonban. 
- mint valami édes tej, - kicsalagathatja azt 
a kis fejlődő szivböl. Az anya gyermeke mellett 
áll, javítja hibáit, irtogatja rossz szokásait. fgy 
menti meg a nagy veszedelemtől. T. i. hogy a 
gyermek lelkére a bűn rátekergözzék, s egyszer 
majd halálra marja. Kis 1:!:"-'ermekben rend
szerint csak kis hibák rejtőznek. De ha nem 
csalogatjuk ki belőle. a bűn megnő a gyermek
kel együtt. 

Egv édPsan~·a négv g:vönyörű gyermekkPI 
•ltazott. Az egyik útitárs hosszasan nézte öket. 
Végül is nem állta meg szó nélkül: 

- Jaj, de szép gyerekek! 
- Jó gyerekek. - felelte nyomatékkal az 

édesanya. 
A Jegnagyobb kincs a jó gyermek. Hiába 

nevel az anya egészséges gyermPket. hiába ad 
vagyont a kezébe, ha nem cseppent belé jósá
got is. Vigasztaló, hogy a jó is együtt nő a gyer
mekkel, ha szeretettel ápolgatjuk S az a meg
növekedett jóság lesz egyszer a szülők Jeg
nagyobb öröme. 
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CIFRA RUHA. KOPOTT TEMPLOM·---
Kinézek az ablakon. A 

délutáni napfény fáradtan 
sárgul a templom falán. Be
világít a rozzant ablakon is, 
glóriát kerítve a szentek fe
jére. Egy fénytőcsa ott pi
hen az oltár lépcsőjén. Olyan 
mint az imádkozó alázat. A 
vibráló örökmécs fényén ki
vül az egyetlen élő, ami a 
Legszentebbnek szolgál eb
ben a dohos levegőjű árva
ságban ... 

Egyedül? - Pedig a 
vaspántos ajtó nyitva van. 
Nagy úr háza. Nem kell 

csengetni, hogy beengedjenek. Nem kell engedélyt 
kérni a belépésre. A kapu nincs zárva, a szív ki
tárva ... Miért nyomják le oly ritkán s oly keve
sek az úr házának kilincsét? Talán, mert nem 
úgy fest, mint a nagy urak háza? Igaz, szegényes 
háza van minálunk az egyetlen Urnak. Kopott 
már nagyon. Vakolatát eső koptatta, szél cibálta 
vásottra, mint a koldus gunyáját. Talán tényleg 
olyan, mint a gazdátlan ház a falu végén. mely
ben senki sem lakik. Ilyen az Úr házának külseje. 
Ha belépsz, nem lepődsz meg. Ugyanolyan sze
gényes a belseje is. Szomorú. A természet meg
újul minden tavaszra. Dicséri Urát ... Az útszéli 
házakat is marja az idő. De húsvétra s vendég
ségre megszépülnek. Szargos kezek meszelik a ház 
falát, ámbitot, mázolják a padkát, nehogy ,.szó érie 
a ház elejét". A megújult ház előtt elmenők di
csérik a gazdát. Mikor aztán elsőt harangoznak a 
nagy haranggal, elindulnak a nagy misére. Milyen 
rangosan mennek. A férfiak feketében. Az asz
szonyok meg a lányok színbe és csillogásba bur
koltan. Gyöngyös főkötő, lehellet finom csipke. 
Rakott sok tarka szoknya. Rojtos kázsmér kendő. 

URAM. TIÉD A LÉLEK ... 
Gyűrűz. gyúrúz barnán a Lét. mint 
mely fut a parti fákig. 
Az illanó ködök süket, nyirkos estéje 
A hold satnyán ''ilágít. 

a tó tükrön a 
[hullám, 

hull ránk. 

Közöny, közöny ül szíveken s a könnytől ázott párnán 
lihegve forgolódunk. 
Nem jő jótékony álom sem. ébren. hajnalra várván 
nyitott szemmel borongunk. 
Mögöttünk súlyos vasszekér: sötétlőn Gond robajlik. 
legázol roppant súlya. 
Mint tűzhányó zord kráterl'. a Föld. az tg morajlik. 
s mi lessük összebujva 
félénken, gyengén, félszegen: a homlokunkon bélyeg 
rikít: vá! unkon ostor 
csattan. előttünk ingatag sárga lidércek égnek: 
vagyunk bús. zord kolostor. 
Ködök felett. közöny felett azur mezöknek hátán 
cikázó villám csattan. 
Szikrázó tűzgolyó gurul a Nap. s tün Gond. s a Sátán, 
mert Isten ég a Napban. 
mely ringva leng a Lét felett. az űr felett fehéren 
\'akító lángszin szárnnyal. · 
Sugár-özönt áraszt, ragyog, tündöklik Földön. tgen. 
s ember-szívekre szárnyal. 
A Fény. mint meztelen gyerek kacag felhöknek hátán 
és súlytalan szelíden 
megáll a fákon, lombokon, szíveken és barázdán 
és tükrözi az Istent. 
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Csomor Emö. 

Sokrétű csillogó nyakék. Olyan színes az utca, 
mintha a kiskertek minden virága elszakadva tö
vétől menetelne ... lgy mennek az Úr házába, a 
dísztelenbe, a kopottba ... 

Emberek, nem veszitek észre ezt a nagy ellen
tétet? Cifra ruha, kopott templom. E ház Ura az 
Isten, de gazdái ti vagytok. Illik e cifra ruhátok e 
szegényes templomba? Mennyire igaz, hogy sok 
gazda nem gazda! Úgy jöttetek ide, mint valami 
sodró patak árja ömlik a tóba. Egyik csepp viszi 
a másikat. Hiába akarna nem menni valamelyik 
is. Jöttetek, mert ez a szokás. Jöttetek, mert a 
többiek is jöttek. Sodort a falu árja. Ez a tör
vény ültet estenden a ház elé. Ez járatja a leányo
kat karöltve vasárnap délután. Vigyázzatok. A tör
vény kétélű. Megtart, de öl is. Megöli a lelket, az 
öntudatot. . . Ez a törvény elfelejti az Úr házát 
hétfőtől szombat estig. Pedig akkor is Isten háza a 
templomotok. Akkor is vár kihallgatásra a Világ 
Ura. Menj, és ne az ár sodorjon. Menj, és ne a tör
vény ereje vigyen. Nem érzed Krisztus vonzását? 
Nem hallod hívó szavát? Ne engedd, hogy csak 
az örökmécses lobogjon az oltár előtt. Vidd eléje 
lüktető szívedet. Ne engedd, hogy csak a fár~t'lt 
nap sugara boruljon az úr 
elé. Vidd oda csendben bűn
bánó alázatodat ... 

Ha majd sokan lesznek, 
akik szeretik az Urat, meg
hallva zörgetését szívük aj
taján, sokan lesznek, akik 
rányitják az ajtót az egye
dül való Istenre. Akik sze
retik az Urat, azok szeretik 
majd az ő házát is, törődnek 
a ház szépségével. Akkor 
majd szép házban lakik az 
úr ~ istenes lélek a cifra 
ruha alatt ... 

ts könnyebb lesz a barna Lét, a Gond, a Kin is köny
mert lsten ég a Napban, [nyebb, 
s felszárltja a harmatot, szívröl, szemről a könnyet: 
tündöklik ősz s tavaszban. 

~?.árnyal a Szlv, a Lélek is, mint nyári égen fecskék: 
bolondos vig madárkák. 
Az tg a Földdel összebuj. csókjuk bíbor szövetség. 
Nem vérzi szlvek szárnyát 
lázas borongó rettenés, sem döbbenet, sem Sírás, 
a Föld kacagva éled, 
új láng lobban az ormokan és tündököl az Irás: 
..vagyok Igazság, );:Jet." 

Magány törvénye nem sodor vak, béna ré\'Ületbe. 
Ruhánk kék ég köntös. 
Mintha az égi Lángból ezer sugár születne. 
mit láthatatlan ötvös 
cizellált, ünnepi varázs remeg, a Fény, szelíden 
nyilazza {It a fákat, 
lombot. bércet. kék völgyeket és tükrözi az Istent. 
mint csendes bő alázat. 

Uram, mélybe nem hullhatunk. emelnek égi lázak. 
Fényed soha nem ~zünhet. 
Rajongó gyermekk<'·nt ujjong ~zivünk a ~z<>nl \'arázs
Majd új napok derülnek. [nak. 
s mi röppenünk az tg felé, mint könnyű ~zárnvú fecs
ajkunkon zúg az tnek. · [kék, 
Uram, lábadhoz hull a nép, hívja boldog szö\•etség ... 
Uram, Tiéd a Lélek. 

S~dy Rezsli. 



P. Schrotty Pál O.F.M., 
tartományfőnököt magyarországi helynökévé 
nevezte ki Rendünk egyetemes főnöke. Ez 
nemcsak azért szerez 
örömet nekünk, mert a 
Magyar Barát legfőbb irá
nyítóját és első munka
társát érte, hanem azért 
is. mert ebben a kitünte
tésben az Egyház és a 
Rend javára szentelt, 
nagy vállalkozásokban 
gazdag élet, Európacsak
nem minden országát 
felölelő müködés, kikül
detések, hivatalos látoga
tások, kényes megbizatá
sok egész sora nyert elis
merést. 

Sokkal többet mond 
azonban a helynökség 
azokról a belső értékek
ről, amelyek a kiérdemült 
rendi kormányfőtanácsos 
és ismételten megválasz
tott tartományfőnök kormányférfiúi ráter
mettségében, a ferences szeretet és a béke 
könnyed diadalra emelésében, a Rend lelki 

kult•írájának elmélyítésében s a tudományos 
törekvések fellendítésében sugározzák Szent 

Ferenc Atyánk jelszavá
nak, az "Áldás - békes
ség!" programmjának me
Jegét, fényét és hatalmát. 

A Kapisztrán-rendtar
tomány főnökének legmé
lyebb vonása az egyhá
ziasság, Róma szellemé
he.z: következetes hitben, 
világnézetben, egyházi fe
gyelemben. Ez a gondo
lat ihleti meg a Magyar 
Barát népi mozgalmának 
támogatásában, a Feren
ces \-lissziók propagendá
jának erősítésében, és ad 
sziklaalapot a keresztény 
egyházak egyesítésének 
egyengetésében. A nagy
vonalúság, az örök elvek, 
a végiggondolt gyakorlati 
módszerek embere P. 

Schrotty Pál föatya. - A Magyar Barát ol
vasótáborának ragaszkodása és imája támo
gassa új hivatásában. Pax el Bonum ! 

JACOPONE 
P. Nagymányoky Gilbert O. F. M. 

Fdbolygatott hang~ ahol y ként nyüzs:,!Ölt az 
embersokadalom. A nap kt·gyt•tlenül tűzött le 
a földre és a ~ok portól és izzadságtól piszkos 
lett az t•mben·k arca is. De kit izgatua ez most 't 
Nem mintlennap iiinnek lu· a fah·akról a pa
r.asztmen~·ecskí·k, ho~y a firuun ziildségfajtákat 
t•ladják i·s nem mintlt•nnap ,·an alkalom arra, 
hogy ilyt•n olcsbn. szirllt' nt•n·ts{•ore~ áron jus
sanak fiatal esirkékhl'z és nyulakÍwz. 

:\lirulenki sietett, mintlenki kapkotlott és 
a pénz ,-agy Nt•lemszt•rz{•s ví1gya ott lt'bt•gt•tt a 
~okadalom fdctt. 

Jaemnú, a félbolond, akit a g~·erekek Ja
coponénak esúfo!Jak. n~ u~odtan l~tliiriig a ,-á
eárosok kiiziitt. 0 rál•r ! J'í·mw nmt·s, azonki
,·ül meg eseppt·t sem élw~. lllPrt n·ggel jó~ 
bdakott az uteán talált hullatlí·kokhúl. Nekt 
ez is jó. (;yomra nagyon igén~ tt'len t•gy idli 
óta. Néha még ft·lrí·mlik szt•mt• eliitt t·g~ szi!~
m·ű éjtszaka emlékt·. tit· t•z st•m oh an faJ
dalmas már. \J,·gnplgtató inkább és ·tt,,·ábbi 
kiiztlt•lemn~ st•rkt•ntíi. 

Ha meglökik, nyue:odtan tovább meuy. Ha 
ráordítanak, angyali mosollyal felel. Min~ siet
ne, hisz nincs semmi dolga ! (;_sodálkoznak azon, 
hogy li mért Iódürög itt . . . Erdekes, hogy ezen 
csodálkoznak ! Sőt mindenkinek az volna a 
kötelessége, hogy itt 16dörögjön és alkalmat 
keressen a megalázásra. Persze ők erre nem 
érnek rá. Pedig oly cgyszerü és ~z{op dolog, ha 
az ember felismeri i~azi értékét. Akkor belátná, 
houy milyen értéktelen és nem lenne más eélja, 
csak egyedi.il az, hogy teljesen kivetkőzzék ön
magából és egyedül - az önismeret és alázat 
mécsesével világítva hitványsága és tehetetelen
sége előtt - csak lstennek szolgálna. 

Jacomó már ott lábatlankodott a esirkt'
árusok között . .Az asszonyok mosolvo:,!nak rajta 
é!l mások szánakoznak és lopva Íigyelik. ~li 
lett ebhől a gazdag, délel'g férfiubóL A esapá~ 
szörnyúsége elvette az eszét. Rongyokhan mász
kál itt piszkosan és elha,r~·ottan. És mindezen 
mosolyog ! Hiába, ilyenek a bolondok ! 

Giuseppe éppen most fizette ki az l':,!~ ik 
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kofának a két csirke árát. l\likor már kezében 
tartotta a két wr!!ődő jószá~ot, akkor jutott 
eszébe, ho!!y erre mé!! rá is ert volna, hiszen 
még csak re(Y!!t>l 9 óra van és neki még a vá· 
roshan is volna dolga. Kntatva körülnézett és 
meglátta a k<)zelhen álló Jacomót. Odaintette: 

,, Hallod-e }at•omú, nem vinnéd ezeket 
a csirkéket a házamba? Nekem még be kell 
mennem a sÓ!!oromhoz." 

- Nagyon szívesen, Giuseppe, csak hizd 
rám. Elviszem szivesen:· 

"De neho!!~- ismét nlami hadarság•·a ve· 
ternedjéL Egyenesen elmész a házamba és oda· 
adod a felcsí·!!cmnck. :\legteszed ?" 

-- Me!!, meg. Giuseppe, holdog vagyok, 
hugy segíthetek.'· 

.. Rendben van. \leg is várhatsz a házam· 
ban, ha akar,;z !·· 

Jaeomó átn•tte a két csirkét és elindult 
velük. l\éhány siheder kamasz csufolódott raj
ta, de fel scm wtte. Azonban mikor kiért a 
zajból és ott állt az egyik mellékutcáhan, el
gondolkozva nézett a pislogó csirkékre. "Há
zamba viciti !·' t•,;engctt fülébe Giuseppe hangja. 
De hol is nn a háza'! Nem az ideiglenes, ha
nt>m az Í!!azi. \legvan ! 

Egy "'Ondolat villant fel agyában és már 
meg is imlult a gondolat útján. Kertelés nél
kül. a !!ondolat hatása alatt. 

Kiért a városból. Ott ft·küdt ellitte a holt~k 
városa, fehéren csillo!!Ó márvánvköwivel, lát· 
hatatlan árnyaival és némasá!!ba döbbent csend· 
jével. J aeomó meg megállt az <'!!yik márványkli 
ellitt. Ismét ránézett a melegtől már tátott 
esőrrel lélegző esirkt-krc, majcl a fehér. moz· 
dulatlan már,·ánua. ameintek fém·lő felületé· 
rlil Giussc•ppe aJ)jának rlf'\·c esiilogÍm a szemé
he. Ez tehát Giu,;eppe igazi lakása! 

A c~ihéket letette maga mellé és felemelte 
kissé a sirt fc·dő kűlapot. Csontjai megroppan
tak a nehéz sui~· alatt, de mit csináljon, ha 
a csirkéket a házba kt•llett vinnie ... 

Szétszakitotta a c·sirkék lábait összekötli 
madzagot és leengt·clte a c·sirkéket a sirha. 
Azok ide-odarüpdöstek. de Jacomó már vissza
helyezte a követ a sírra. :\lajd letérdelt elimád
kozott egy Páternnstert. nvugodtan visszatért 
a ,-árosha. · 

II. 
Giuseppe délfelé szintén hazaérkezett. Mi

kor belépett a kapun, felcsé<Ye, a máskor oly 
türelnws Lucia, heve~ szemreltányÍist tett neki 
hogy elfelcdkc·zett a esirkékről ·és most szé: 
gyenben marad \endége el6tt. Giuseppe meg
hökkenw kérdeztt•: 

.,Hát Jat"ornú nt•m hozta be~ .. 

.. Színét "e láttam ! •· 

.. Pc·dig már Ht és fél órával ezellitt nyom· 
tam a kezélw a két l'sirkét és 6 megigérte, 
hogy behozza:· 

. ,Giuseppe, Giu~cppc, hát hová tetted az 
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eszedet, hogy bolondra hizod a csirkéket ? 
Hisz tudhatod ... 

"Hogy~ mindl" árt megtudom, hová tette a 
csirkéket. Majd e látom a baját!" 

:f:s Giuseppe már kint is volt az utcán. 
Sehol sem látta. Az egyik suhanctól•:me~kér
dezte, vajjon:nem látta-e Jacomót? Ez vigyo
rogva felelte, hogy ott lődörög a piacon. 

Giuseppe tehát a piacra rohant. Ez gya
nutlanul etetgette az egyik kosárhan pihegli 
csibéket és észre sem vette a feléje törtetli 
todi polgárt. Ez ráförmedt Jaeomóra: 

"Hová tetted a csirkéket, te akasztani 
való bolond ? Hogy a . . . Azonnal add elli, 
hallod, azonnal !" 

"Giussf'pe, amint kérted, a csirkéket a 
házadha vittem," 

"l\lég hazudsz is ? Hisz a lábadat sem 
tetted be a házamba !" 

Jacomó szeme felvillant. Rátekintett a 
kivörösödött Giusepp~ra és igy szólt : 

"Giuseppe, jőjj velem és meglátod majd, 
hogy igazat szólottam !" 

Elindultak. Giuseppe esodálkozva vette 
észre, hogy a temetőbe tartanak. 1\lár kezdett 
derengeni előtte. Néma esodálattal mérte vé· 
gig a mellette haladó bolondot. Ismerte régtől 
fogva és eleinte megdöbbenve vette észre a 
szerencsétlen Benedetti elméjének elborulását, 
de csakhamar napirendre is tért felette. S 
most mégis kész megesküdni rá, hol!\" Jacornó 
mégsem bolond. Sőt ellenkezőlel!, mintha sok· 
kal józanabb volna sok másik embernél. 

Odaérkeztek a sírhoz. Jaeomó rámutatott: 
.,Látod, Giuseppe, itt nnnak a c&irkék ! 

1\lert hidd el, ez az Íl!azi házad és nem az, 
ahol most jelenleg laksz. Itt az örökkévalóság 
gondolatától áthatott földben van igazi la· 
kásod! ... " 

Giuseppe lehajtotta fejét . . . Magában 
igazat adott Jaeomónak, akit sokan bolond· 
nak tartanak. 

A fehér márványkeresztek hidegen ra
gyogtak a mozdulatlan esendben, a hantok 
alatt pedig mozdulatlanúl pihentek a holtak ... 

Mikor Giuseppe megfordult, Jaeornú már 
mess:ze járt .•. 

SZENT FERENC NAPÉNEKE 
Felhivjuk kedves Olvasóink és Szent Ferenc atyánk 

tisztelölnek figyeimét arra, hogy külön-külön levelezil

lapon kiadtuk Szent Ferenc Napénekét. Minden lapon 

a Napének egy-egy versszaka olvasható, amint jelen 

szátnunkban láthatjuk. Finom pergament-uUrazatú 

kartonon, két sz i n n y o más b a n és gyönyörü kiál· 

lításban. Egy-egy lap ára 211 fUlér. A tíz darab lev.· 

lap 2 P. 

MeRrendelhetö: Mlsszlós tJuvivöség. Budapest, If .• 

Pasarétl-út 137. 



, 
"EGI DAL" 

(Folytatás.) 

LYRA COELESTIS 
(Vásárhelyi Andrástól-Simon Jukundiánig) 

Nárayval se zárul még az énekköltészet Kézirato
sok (Turóci kantuJ, Magya.r cantionaié stb.) lappangtak 
s még lappanghatnak ma 1s. Az esztergomi s egri egy
házmegye hagyományos kiadási jogát felváltja a váci 
(Bozóky-féle), majd Pesten jön ki Kovács Márk bencés 
énekszerző gyűjteménye. Eme kótás énektárak mellett 
~yomtatást Játo~t Amádé László báró "Buzgó sziveknek 
enekes .~oh~s~;u", az. akkori egri püspöknek ajánlva, 
tehát koltsegen megJelentetve. A világi költészetéhez 
hasonlóan itt is könnyed, dallamos, amit maga szerzett 
bizonyára a maga verseire, mint a "Szűz M~riához" 
.. úr Iste.nhez", •.. úr koporsójához" stb. mint ahogy ~ 
sokoldalu Faludt Ferenc, a nagy jezsuita írta a Fe
születhez", az ,.úr Jézushoz", . .Szent Emidhez;, i~re 
herceghez", ,.Szűz Máriához", c. verseit. Faludi ·k~rtár
sa Amádé bárónak. A pálos Anyos Pál is szerkesztett a 
fehérvári P.üspök megbízásából énekes könyvet, amint 
a ~zéchenyl-köny~t.árban őrzött példány bejegyzése á!
litJa, .,valamennyi una és ének Anyos Pál szerzésének 
mondatik". Am V!;ág Benedek s Verseghy kimutatha
tóan közremüködött a szerzésben. Az első a zsoltárokat 
az utóbbi néhány miseéneket (Im arcunkra borulunk 
stb.) írt az "f:nekek könyvé"-be. Késöbbi keletű Bozóky 
Mihály aranyosmaróti kántor nagyrétü .,Kato!ikus kar
beli kótás énekes könyve". Anyos már szenvedéseitöl 
megszabadulva a \'eszprémi ferencesek kriptájában 
alussza álmát 1797-ben. f:nekes könyvét Kreskay Imre 
fejezi be. Bozóky könyve Jeginkább az új alkalmi éne
kekkel bővül: ,.Ah, hol vagy magyarok" c. Szent Ist
ván-ének, "f:gböl eredt virág" (Szent Imre), ,.Menny
ben diszeskedö" (Szent Alajos). s a Mária Terézia buz
gólkodására szentté nyilvánitott Nepomuki Szent Ja
nosró! szó!ó ,.Dicsérjétek. tiszteljétf'k" c. a szent gyó
nás titkát magasztaló ének. De sok-sok s felfogásban 
is új Mária-ének is diszeskedik Bozókyban. Már nem 
kótás, de az egri püspökök hagyományát hirdeti S:ent 
Mihályi Mihály egri kanonok f:nekeskönyve. Tévesen 
ebbe sorolta egy irodalomtörténészünk a .. Bo!dogasz
szony anyánk" elsö megjelenését. Pedig kimutatták, 
hogy korábbi énekgyüjteménybcn is clöfordult már. De 
sok más ének itt jelent meg elöször. Talán épen a köl
tői ihletű kanonok szerzeményeként, mint ,.Máriát di
csérni", "Egek ékessége", Magyarok királynéja". ,.Oh 
Mária drága név" stb. Ahogy az oltáriszentség! énekek 
gazdagodásában is osztozkodik Bozókyval. 

Kovács Márk bencés pap, a népmüvelésnek is ko
rai harcosa, már a szabadságharc előtt s után Somogy
ban, mint plébános. Maga is költő ... Miatyánk" ... Mária-

dalok" s "Szent László király"-ról 
kifejezöen, énekeket. 

Vátb János. 

költött mély lelkét 

Kisdy Benedek s Szegedi Lénárd utóda lesz Barta
k~ics, most már érsek, a Tárkány-Zsaskovszky "Ka
tolikus :tnektárá"-nak kiadásával. A nagy elődök 
nyomdokait nemcsak építkezésekkel, iskolák alapitásá
val követik, de mindenben, a Kassáról visszaköltözött 
egri egyházfejedelmek. Esterházy a páratlan Líceumban 
kat. egyetemet akart felállitani. A hittudományi, jogi, 
bölcsészeti szak meg is nyilt. Ott nyomtatták az ":enek
tár" több kiadását. Tárkányi énekszerző! s gyüjtői mi
voltában csakúgy kiválik, akár az érsekség udvari 
zeneszerző!, a Zsaskovszkyak orgonadarabok, énekdal
lamok szerzésében. Itt már világosan különvált a szö
veg s dallamszerzés. Mlg az elődökben még együtt ha
ladt. A régi dallam gyakran kivánt új szöveget. Tárká
nyi és költői iskolája buzgón eleget tettek a szükséglet 
kie!égítésének. Nagy újítás volt a Zsaskovszkyak or
gonaklséretes énekes könyve. Tárkányi ":tgi Manna" 
c. imádságos könyve aztán m!pszerűsítette az éneklár 
szövegkincsét. 

Erdélyben Simon Jukundián ferences atya, csík
somlyói tanár lép Kájoni János nyomdokaiba. Orszá
gos névre s kedveJtségre tettek szert "Az Ige megtes
tesült Názáretben", .,Dicsöség mennyben", karácsonyi 
énekei, mint Kájoni újévre szerzett "Oh szép Jézus", s 
az évesli "Isten, ki az időknek" c. stb. igazán elavul
hatatlan szépségű énekei. 

A sokféle és különböző értékű énekes könyvek or
szágos, sőt világnevezetességű megmozdulásainak ide
jén mutatkoztak lehango!ó jelenségeknek. A kat. nagy
gyűléseinken nem tűnt fel olyan felötlően, mint a 
Szent Imre-ünnepségeken. Ez elszomorító felfedezésen 
okulva, Harmat Artur és Sík Sándor a katolikus költők 
segitségével egész sor "Cantus catholici" és "Lyra coe
lestis"-beli dallamot ébresztettek fel álmából s irattak 
mellé szöveget. Katolikus költőink, mint Tárkányi az 
iskolájával, ki is tettek magukért. Sik ősei zsoltárait 
is újra költötte, ahol kellett. 

Az égi dallam, a Lyra coelestis nem halt meg, csak 
aludt s a Feltámadottért s az énekeknek kettős imád
ságú erejéért újra virágzik immár nem is csak a más 
vallású honfitársaink, de az egész világ bámulatára, 
mit az eucharisztikus kongresszus és Szent István ün
nepségein kívül a kölni egyházzenei hangversenyből 
diadalmasan Itikerült magyar kórus is igazolt a magyar 
szerzeményekkel. 

BETEGSÉGÜNKBEN ORVOSSÁGUNK. 
Szent Fe,enc missziója a társadalomban. 

A lélek levegője, tiszta é!
tetc5 eleme: a szabadság. Eb
ben nőnek - fejlödnek a szű
zek, szentek, hősök, vértanuk. 
Az erkölcsileg - lelkileg tisz
ta ember iga:án s:abad, még 
akkor is, ha a költő s:erint -
börtön a cellája. A t•étek rab
bilincset rak az emberre, kény
szerzubbcmyt ad reá, hogy ne 
tudjon mo:ogni, mcgmo:dulni 
az égi títon lsten felé! A:ért 
lrja elő S:ent Ferenc az ö vi
lági rendje tagjainak a hal·on
klntl gyónást, hogy a béklyó
kat rázzák le magukról. Mln
den szentgy6nás: rabszolga
szabadítás. A ker. s:ocializmus 

hitvallói, s terjesztől Szent Ferenc fiai. Csak Igy lehet 
lecsendeslteni, helyes Irányba terelni, megszeHdítenl a 
vörös maszlagtól megk6tyag6sodott s szabadság után 
ordítozó náptömeg lelkét. 

2. Másik, hangzatos sz6lamuk a kalapácsos-malter
kanalas világám!t6knak és népbutít6knak: az egyenlő. 
ség. Egyenlők vagyunk, tehát egyformák, jogunk van 
mindenhez. Csináljunk helycserét: akik az irodákban 
eddig dolgoztak, menjenek a műhelyekbe s a munká
sok foglaljanak helyet a páholyokban. E tetszetős fel
hívás, e felforgató !'szme visszhangra talál mindenkor. 
lgy volt ez utoljára 1918-19. években is. S mi lett az 
eredmény? Legyilkolták a szellemi munkásokat, mert 
nem voltak hajlandók átadni helyeiket. Vajjon boldo
gabb lett a nép, kevesbült a nyomor? Dehogy! Aki 
aminek nem mestere, annak hóhéra. Még nagyobb 
nyomort zúdítottak az emberiség nyakába, mert nem 
értették az új mesterséget, így elrontottak mindent. 
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Azzal pedig, hogy az egyenlőség elve szeTint a gazdag
tól e!t1ették a vagyont, hogy a szegénynek legyen, 
kettős nyomort idéztek elő. A gazdagnak nem lett sem
mije; a szegény pedig nem értett a gazdálkodáshoz, 
elhanyagolta a földet, !gy termést az nem hozott, Egy 
nyomorúságból kettő lett . .,Ami a tied, az az enyém; 
az enyémhez pedig semmi közöd nincsen!" - e fel
fogással valóságos katasztrófát idézett elő, melynek 
sokan itták meg a keserű levét, lettek áldozatai. 

fel a á ák mindenkor szavukat enciklikáikba~ a dal-
6 :é: érdekében az elnymnatások ellen. Vuzont a 

~~!nkásság fülébe zúgta, hogy ne legyen~k telhetetle
nek IsmeTjék meg a türelmet, gy'!koro!3á.~ a lemon
dást mert ne feledjék e!, hogy a stralomvolgyébe:n. az 
égi 'érdemszet"zés földjén élnek. En~edelmesked3enf ek 
vezetőiknek, meTt miként az e~.Y . kez.en nem egy or: 
mák az ujjak, úgy teljes egyenloseg su~cs. Csak a. ve 
zetiSk ne éljenek vissza hatalmukka!, ?.usson eszuk~e. 
h ·gy ök csak primus inter pares: elsok az egyen~ok 
kŐzött, tehát emberek, gyarló tények. M~nkáva! .mm
denki célhoz juthat, mindent ~terhet,. TJ.Szta sztvvel. 
szabad lélekkel, önzetlen munkával stkert arathat .. 

Krisztus Urunk léptette életbe először az egyenlő
séget. Szent Pál hangoztatta: .,nincs többé zsidó, sem 
görög; nincs szolga, sem úr; nincs férfi, sem 11Ö, mert 
ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban". Min
denkinek joga van a boldoguláshoz. Isten előtt min
denki egyforma; a földön vannak vezetők, de ezekne/c 
a hatalma is onnan felülről származik, melyről egykor 
szigorú számadást kell tenniök. Dolgozni kell minden
kinek, meTt egyediil ez a jogcím a kenyérhez. Aki nem 
dolgozik, ne is egyék, viszont a munkás méltó az ö 
bérére; aki ezt elvonja, égbe kiáltó bűnt követ el. A 
munka, a földi lét egyetlen valutája. Azért entelték 

Isteni Mesterünk után Szent Ferenc lett Cl:. ~dág 
tanitója ki derűs lélekkel szolgáltn az Urat s elö.!3ár6-
ját. Az 'engedelmesség fogadalmával igaz! egyenloség~t 
teremtett meg nai között, hogy egyforman s.zeretheh , 
szalgálhatják Istent s igy boldogulhatnak ttt lenn, s 
Istennél, kinek szolgálni valóságos uralkodás. 

Uj p á l ok éneke. 
Sokan vagyunk. Tán millió 
léleknél többet számlál, 
baljós, viharzó zord korunk, 
kiket jóság nem táplál. 

Az lrások halványodó 
betűiben új láz ég. 
e:s mégis, mégis nagy1·a nő 
fejünk felett az árnyék. 

Mert mágusok, mert törtetök 
virrasztanak most ébren; 
lompos ebek üvöltenek, 
s fázik a Hold az égen. 

P. ttétby Apollinárlsz, O. F. M 

---- p 

A fulladásig megtömött 
hombárok dohos mélye, 
pinceszagot lehel a töld 
feldobbanó szlvére. 

tarútsátok a csüggedő! 
újjá, emberré lenni. 

Ostorként zúg, repül a szó: 
tanítsatok szeretni, 

Kutárok szennyes boltjait 
ürítsélek ki, s áldott 
keresztekkel diszilsétek 
a feltúrt vén világot. Sédy Rezs6. 

FERENCES SZEMMEL 
A pesti ferences templom 200 éves 

jubUeumit hirdette az ösl torony 
nagybarangja. tp a Katolikus Nagy
gyülés napjaiban, Szent Ferenc 
Atyánk ünnepén kongatta bele az 
ország lelkiismeretébe azt a 200 éves. 
vagy Inkább 700 éves ferences lélek
mentést, amelynek nagy magyar 
apostolal ennek a templomnak a szó
székt'röl hintették a krlsztusl élet 

oltárinak tüzén, s lett a mindfg ál
dozatukból épülö magyar élei záloga. 
Ott, a föviros szivében, százezrek 
mlndennapl útjában végzi mai kül
detését, nyuJt enyhet, id eröt • vi
gasztalást rohanó embertársalnknak. 

A Magyar Barit meghatott lélek· 
kel hódol ennek a fölséges hivatis
ban töltött multnak, s merU blztatist, 
lendületet a további ferences kfllde-

magvát a magyar ugarba. Laskal tés betöltésére. 
Ozsvát, Vásirhelyl Andris, Tomory 
Pál, Csithy Demeter, Albach Sza

. . . 
niszló, Gegö lS'lcefor, Gasparleb Kl- Szent Ferenc Hírnöke negyven esz
lit, Dank Agáp, Duttykay Antal, és tendövel ezelöU litott napvUigot 
sok mis klviló ferences tudominya, Hazánk leeszebb városában, Kc!ozs
szónokJ tehetsége, hazaszeretete égett várott, a teren-k Szent Bona ven-
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túra Nyomdájiban. Trianon a gyö
nyörü fejlödésben vlrápó folyóirat
nak ls meghozta halálos ítéletét. Meg
szüntethette, de éleiét kl nem olt
hatta. Az erdélylek sohasem hitték. 
hogy megszünt, szelleme tovibbsu
girozoU s élt a ferences lelkekben. 
Ennek a lelki folytonosságnak az 
erejében nületett újji most, októ
berben. Egyszerre csak megjelent. S 
mi, Szent Ferenc Hírnökének triano
ni hajtásai, Ö!'Ömmel köszöntjük a 
ferences &ajtó elsöszülöttét és atyjáL 
Kívinjuk, hogy régi erejével hassa 
át a magyar ferences életet, s tegye 
Szent Ferenc mt'ltó követöjévé elsö 
és harmadik rendünk mlnden tacJit! 



....... .._.... 

G A L A M 
IFJOSAGI ROVAT 
Rot~atvezetc5: Dr. Monoetol'y Elekn6 
Eger, Vécsey-utca 25 szám. 

VDVÖZLf:GY, MARIA ••. 

Megcsókolom körülötte a levegőt, 
az is szent, tiszta, mint Ö. Ha nézem 
sokáig, Hozzá leszek hasonló. Októ
ber sápadt őszirózsái is ámulón tár
ják Felé szirmaikat: Üdvözlégy, Má
ria ... 

Szebb, kacagóbb, harsogóbb az a 
pompa, amivel a május ünnepli Ot. 
De ez a szomorú elszálló illatú ösz 
ünnepélyesebb. A tavasz bódító il
latát messze hordta a szél, ide a 
tiszta levegőbe most is belesusogja: 
üdvözlégy, Mária ... 

Behunyt szemmel állok Előtte. lgy 
látom öt legjobban, Ot a Hófehéret. 
Most jó, hogy valaki melegszelíden 
,·égigsimitja belül a szívemet. Es a 
simogató kézból egészen megtisztul
va, áhitatosan sugom: üdvözlégy. 
Mária ... 

Mecseki Margit. 

EGY PERC SZVNET, 

Most kihűltek bennem a vágyak. 
Megálltak bennem a gondolatok. 
Most meghaltak az eszmék. 
- Mégis bölcs, vágyó és költő va

[gyok 

Nézem a kehely aranyát. 
S kenyérbe rejtett Tested . 

f:s felejtek mindent ... 
Felejtem magamat, 
Felejtek álmot, 
Dalokat, virágot, 
Az egész világot! 

Minek az élet? Sok öröm, bánat? 
Krisztusom, látlak!!! 

Zrinszky László, Budapest. 

SZINEK, HANGOK. 

SiHétes gomolygó felhők úsztak 
lassan nyugatról. A hegyek lágy kö
dös vonala erősen kirajzolódott, sö
tétkékké vált. A szürke felhők sza
kadása között előtört a lenyugvó nap 
legszebb mély aranya. Hosszú, su
gárzó aranyesíkok szaladtak végig a 
felhőkön. Különös ellentét volt köz
tük, mégis összetartoztak. Talán a 
két szin mélysége adta ezt a végte
len harmoniát? 

- Mihez hasonlíthatom ezt a nagy 
szépséget, mélységet? -törtem a fe
jem. 

Halk zongora hangok ütöttek meg. 
Valaki játszott, nagy múvészettel. 
csodálatosan. 

- Chopin: a moll keringő! - Uj
jongtam fel. - Meg van! 

Lélekzetemet visszafojtva, tágra
nyitott szemme! hallgattam. Elszállt 
,,3 utolsó hang is, én még mindig 
mozctulatlanul álltam. Végtelen há
iút éreztem a legtökéletesebb !rúnt. 
aki megadta, hogy ezt a szépet l{•f .. 
halom. hC~IIhatom, és adott szi vet 
hogy i·n·>ni i> tudjam. 

:\let•st•k 1\largit. 

B D ú c 
TDZ f:S SZIKRA, 

Az erdőben csend honol, este van; 
Tücsök cirpel, muzsikál hangosan. 
Ropog a tüz, nagy lánggal ég, 
S szivemben e gondolat kél: 
Isten a láng, ember a szikra, 
Színek vágya: világitna vajha. 
Isteni lángból isteni szikra 
Kipattan, világíini akar; 
S azt hiszi: világító marad. 
De lehúll a szikra, pernyévé vá!, 
S a hideg földre szürk~n alászáll. 

A LANG LOBOG. 
De ti, kicsi szikrák, csak bízzatok, 
Mert van még valami, 
Mi nekünk nem sírt ás, 
S ez az örök, boldog Feltámadás. 

Hering Mandl. 

CHRISTIANUS SUM! 

A római birodalomban élt egy va
rázsige, mellyel mindent meg lehe
tett nyerni. Ez előtt a mondat elött 
megnyilott minden ajtó, minden hi
vatal. A jelszó így hangzott: Civis 
Román us sum! Római polgár vagyok! 

A jelszó urai meghaltak. Maga a 
mondat már csak kedves emlék. ér
téke nincs. Új jelszó jött a régi he
lyébe. 

Róma megdölt, rabigába görnyedt! 
Hiába küzdött az új jelszó ellen. 
Hiába akarta megölni. Új világ, új 
Róma keletkezett. Új, örök Róma. A 
Jelszó szebb, rövidebb, de tartalma
sabb és sokatmondóbb, mint a régi. 
Ezzel nemcsak a világ földi orszá
gainak hivatalai nyílnak meg, hanem 
egy nagyobb és szebb birodalomnak 
a kapui: a mennyországé. Az új jel
szó: Cristianus sum! Keresztény 
katolikus vagyok. 

Piukovich István, Mohács. 

ORATIO. 

Hófehér virágok. Káprázatos fényár. 
Egy megrendült, reszkető világ felett 
Szilárdan áll, a Mária-oltár. 

Sötét éjtszaka van. Dermedt szívvel 
(járunk 

Félelmünkben. bánatunkban :€des-
[anyánk 

Könnyes szemmel Tehozzád kiáltunk. 

összetett kezünket bizakodva, kérve 
Nyujtjuk Feléd. oltalmadért esde-

[kelve, 
Anyánk. S7.entolvasó Királynője! 

Bencze Márla, Budapt'St. 

OLOMKATONAK. 

Fővárosi újsúgok érkeztek a falu
ba. Esteledik már. Meggyujtják a 
petróleumlámpákat ... 

Megziin·cnnek a friss papírlapok a 
fáradt falusi kezekben, és a fekete 
betűsorok. az ólomkatonák frontjai 
megkezdik csatájukat 

Picurkúk ezek a fekete betűk, a 
munkájuk mégis óriúsi! Külső meg
jelenésük és alakjuk egyforma majd
nem minden újságban. A hatásuk 
mégis mennyire különbiizö! 

Az egyik Krisztusért küzd. a ma
sik Krisztus JC'gyl•sé•t: az Anya,:zent-

Haszépen éltünk, mért féljünk halni?! 
Orangyalunk fog majd elaltatnl. 
Elhelyez gyöngéden, lágyan a ölébe, 
S fölvisz Jézusunkhoz, egészen elébe. 

egyházat szidja! Az egyik sze nt esz
ményeket hirdet, a másik az érzéki
ség állati pocsolyáiba vezet ... 

Sokan mohón kapnak az után az 
újság után, amelyek támadnak min
dent: minden eszmeit és minden 
szentet, és az ólomkatonák ügyes tá
madásai folytán csakhamar ökölbe 
szarul a kezük, a szemükben sárga 
gyülölet-fények lobognak. az arcukat 
gúnyos fintor torzitja el. Ezek az 
ólomkatonák sajnos jól végzik mun
kájukat. 

Hála Istennek, az ólomkatonák 
tömkelegében vannak új keresztesvi
tézek is: a krisztusi világnézetért 
küzdő betűk! Nem rombolnak, csak 
építenek. A napsugaras magyar jö
vőt és a szebb krisztusi jövendőt. 

Olvasásukban az arcok felfényle
nek. A fehér sajtó és a vallásos fo
lyóiratok cikkeit olvasva ünnepi áhí
tat telepszik a lelkekre, és az édes 
béke aranyos derűje kristályosodik ki 
a szivek falán ... 

Tóth Lyvia, Csorna. 

lUARIKA MESf:LTE •.. 
Az utcán hozzámszegődött egy kis

lány s a gyermeklelke ártatlan nyilt
ságával beszélni kezdett. Mondta, 
hogy Márikának hívják, s van még 
egy másik Marika, de az beteg volt. 
:€s elvitték a temetőbe. 

Megütött valami. Szegény kicsi 
Marika, meghalt ... 

S a kishúga. itt lépdel mellettem. 
mélykék szemé! rámemelve mondj:1: 

- :€n imádkoztam a Jézuskához. 
hogy a testvérkém jó kislány legyen 
és anyuka azt mondta, hogy egysu•r 
majd találkozunk! 

Megragadott ez a drága kis lélek. 
Szereltem volna megölelni és biztatn i, 
hogy úgy lesz, egyszer majd mind
nyájan találkozunk. és hogy az a 
másik Marika most Jézuska kezet 
fogva mosol~·og a fiildön hag,·n11 
testvl·rkl•re. 

Szih·a~· Piroska. Nagykanizsa 
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Dám Ince, OFM.: ErYház és népiség. Ara 5.- P. 
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Magyar Barát kiadóhivatala, Gyöncyös. Postaftók- 103~ 

lrógép! 

Számológép! 
Szorzó és 

összeadógép! 

Köleeönzée, vétel, csere. eladás. 

Nagy raktár új ée ujjáépített gépekből 

Vajda Zoltán .16zsef 
dp U 

KIHpeHt, Klapka•o. 3;a. 
Telefon: 142-103. 
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... 
HALOTTAINK: 

Ozv. Láng Jánosn{o, Nag:ckani" 1 

Laodon GO:,za, Balaton. 
Gelencsér József. Pecs. 

Balassa F.rnöné. Szeged 
Adámi Rczsőn{o, SzegNi 

Nebl Jakab, Zombor 
Ozv. Paroczai György~<;, 

Erdöszentlászló. 

Elhunyt előfizetainkért havonta két szen'

misé& mutatunk be! Nyugodjanak békében! 

Kapisztrán-Nyomda, Véc. 208/1942. M. E. engedéllyel. Müvezetö: Farkass Károly. 
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