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•MAGYAR BARAT• 
előfizetési ára eg.:sz évre 3.60 P, félévre 1.80 P, egyes szám ára 30 fillér. 

Csekkszám: 51.581. Ures beiizetési lapot 3 fillérért a postán kaphatunk.· 

A kéziratokat minden hó 25-ig küldjük a szerkesztöségbe. 

Kéziratokat nem örzünk meg, csak portó mellékelése esetén küldünk vissza. 

Kiadja a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány. 

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány elöljárósága 

a Magyar Barát szerkesztöségében a következő változásokat rendelte el: 

A MAGYAR BARAT SZERKESZTÖSf:Gf:T, 

s vele a lap szerkesztésének, valamint a ferences kiadványok (Gyöngyösi 

Ferences Könyvek, A lelki élet f~rences mesterei, Magyar Barát "Pax et 

Bonum!" kiadványai, a Magyar Katolikus Néprajz Füzetei [Kultuszíüze

tek]) sajtó alá való rendezésének hivatalát Gyöngyösön hagyta meg. Tt>hát 

a Magyar Barát tartalmára vonatkozó cikkek, közlemények, hírek, észre

vételek, útbaigazítások, hirdetések, stb. a következő címre tartoznak: 

MAGYAR BARAT SZERKESZTÖSf:GE. GYÖNGYÖS, FERENCESEK. 

Telefonunk száma: 179. Meghívás útján kérjük a szerkesztöt. Üzenetet 

vagy rendelést első hívásra felvesz a rendház vezetősége. 

A MAGYAR BARAT KIADOHIVATALAT, 

vagyis a lap küldésével, a megrendelök címének változásával, a könyvek. 

füzetek, kegyszerek, stb. megren~elésével kapcsolatos ügyeket pedig 

Vácra helyezte rendi hatóságunk. Aki tehát a Magyar Barátot, a Gyöngyö~:i 

Ferences Könyveket, A lelki élet ferences mestereit, a Magyar Katolikus 

Néprajz füzeteit (Kultuszfüzeteket). vagy egyéb kiadványainkat szándé

kozik meg\·enni. a küvetkezö eimen rendelje meg: 

MAGYAR BARAT KIADOHIVATALA. VAC, FERENCESEK. 

Postafiók: 16. Telefonszám: 134. 

A MAGYAR BARAT TABORA 

jóval nagyobb, mint olvasóinak száma. Kultuszfüzeteink és népi mozgal

munk révén 100.000 hivőnél is több lélek van velünk összeköttetésben. tp 

ezért szeretettel kérjük olvasóinkat, hogy a rendi elöljáróságnak ezt az 

intézkedését szervezöink, munkatársaink, búcsúvezéreink és előimádko

zóink körében is terjesszék. 
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Secreferia Di Stato Di Sua Santita 
No 72550. 

FeleMe kiad6 éo ozerkeozt6: 
P. dr. Dám laee, O. F. M. 

Da Citarsi Nella Risposta. Dal Vaticano die 14 Octobris 1943. 

Rev.me Pater, 
Tua interesse opinor rescire, quae folia filii S. Francisri Seraphici, in unum collecta volumen, 
Augosto Pontifici porrccta volebant, ac Beatissimo Patri gratissima fuisse, non solum idcirco 
quod, ni•nium iam assueto passiflorae, florum felicioris ominis afflabant aroma, veruru hane 
potissimum ob causam, quod ista folia totidem sunt testimonia obsequiosae erga vicarium Christi 
voluntati~, illiusqul' fidei, cuius in urbe S. Stephani Regis Sanctitas Sua, paolo prius quam ad 
Summuru Pontificatum asrendit, testis fuit et praeco. 

ln vicem autem amori~ et studii earissimorum Sibi filiorum, quodammodo inclusi foliis, 
Beatissimus Pater optima quaeque a Deo exoptat dona caelestia, et in horum auspicem, omnibus 
et singulis Apostoli!'am impt•rtit Benedictionen, 

Te orans ut huius nuntii lactitiam, tuo commodo, communices cum iis ad quem spectat, 
me, qua par est observautia, profitcor 

Paternitali Tuae addictissimum 
Aloys. Card. 1\laglione 

Rev.mo P. Provinciali Provinciae S. Capistrani O. F. l\1. Budapestinum. 

Őszentsé~e Államtitkársága. 
72550. szám. 
Válaszlevél. A Vatikánállamból 1943. november 14-én. 

Főtisztelendő Atyám, 
úgy értesüliik, hol!y Szeráfi Szent Ferenc fiai lelkicsokorral kedveskedtek a Pápa Öszent· 
ségének. A Szentatya kei!Y~'st·n wtte figyelmedet. Nemcsak azért, mert a szem·edés annyira 
megszokott virága, a passziflóra mellett, a boldogabb előjelek virágainak illatát árasztja, hanem 
különösen azért, mert ennek a csokornak nJinden virága Krisztus iránt érzett odaadó lelküle
tednek és annak a hitnek bizonysága, amelynek Szent István király fővárosában, pápai trónra 
emelkedést• előtt kev{·sst•l, l·p Őszentsége wlt tanúja és hírniike. 

ll!en kedn-s fiainak SZI'rt'tcte és törekvése fejt'•hen, amely bizonyos értelemben lelki
csokrotokhól sugárzik, Szt•ntsél!es Atyánk a legbecsesebb mcnnyei adományokat kh-ánja lsten· 
ttll, s ezek záJocrául Édt•smindannvitoknak apostostoli áldását adja. 

Arra ké;lek amenm i he n -tehctctl, közöld ezt az önendetes hírt ru indazok kal, akiket 
mc~rillet ma.,amat 1'wdi" mÍ·h tiszlt'lcttt·l aJ'ánlom 

1""1 .. f'"' r- . 

A Szl'nt Kapisztránról lll'\"t'ZCtt Fcrcm·es 

Atyaságod jóindulatába 
l\laglione Alajos bíboros sk. 

Hemhartomány Főnökének, Budape~t. 
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Megáldott bennünket a Pápa) 
Boldogan tűztük a Magyar Barát mai szá

mának homlokára XII. Piusz Pápa Öszentsége 
magas üzenetét. Arra a gyermeki lelkületre és 
ragaszkodó szeretetre ád feleletet ez a levél, 
amely abból a lelkicsokorból árad a Szentatya 
felé, amelyet a Főtisztelendő Tartományfőnök 
Atya kezdeményezésére kötöttünk egybe. Szent 
Ferenc Atyánktól tanultuk egyházi elöljáróink
nak, főként a római pápának tiszteletét. A Pápa 
Öszentsége ezt a ferences szellemtől áthatott lel
kületet jutalmazza levelével. 

Mennyi szeretet és figyelem ebben a levél
ben. 

Nézzük a keltczését. Alig félhónap alatt ét
kezett hozzánk. Micsoda kerülö útakon, diplo
máciai közvetítésekkel! A szcretct leleményes a 
maga útjainak megtalálásában. Szentatyánk le
vele valósággal röpült, ha a külföldi levelezés 
mai nehézségeire gondolunk. 

Hogy szólal meg benne a Pápa lelke. 
A szenvedés virágjának illatát szinte mcg

szokta, annyi megpróbáltatásban, lelki fájda
lomban van része. Hiszen az ö atyai szíve érzi 
át legjobban az emberiség szcnvcdését, milliók 
nélkülözéset, a testvérbarcok kegyetlenségét. a 
!>zeretetlenség és gyülölet pusztítását. Passz;
flóra illatozik a Vatikán angyali Pásztorának 
udvarában. Oly jól esik szenvedö Fejedelmünk
nek és Atyánknak oly virágok illatában gyi\
nyörködni, amelyek békésebb és boldogabb idők 

reménységével kecsegtetnek, a Szentatyán csün
gő szeretet figyelmével vigasztalnak. Mcrt ma 
sokan bántalmazzák a Pápát, még itt Magyar
országon is, ahol pedig annyi ragaszkodást árult 
cl irántunk; s azóta is annyi jót tesz velünk! 

Szent István birodalmában szerzett élmé
nyeit oly szívesen idézi fel, valahányszor hoz
zánk, magyarokhoz szól. Most is ezeknek a bP
nyomásoknak örül a legjobban. Ami kedveske
désünkben is a magyaros pápa-szeretet és hűség, 
népünk vallásos lelkülete és mélyen keresztény 
érzülete lebeg szeme előtt, s boldog, hogy ezek
nek az édes emlékeknek élhet a Magyar Barát 
lapozása közben. 

Atyai szerctetének zálogául apostoli áldását 
küldi. 

Az Egyház látható fejének imáját egész kü
lönlegesen fogadja az úr. Ezért hiszünk abban, 
hogy áldó jobbja és fohászkodó ajka nagyobb 
adományokat csepegtet szívünkbe. Alázatos lé
lekkel borulunk térdre s fogadjuk áldását: A 
mindenható lsten, az Atya, Fiú és Szentlélek ál
dása szálljon reátok, s maradjon veletek min
denkor. 

Mindazokkal, akik a lelkicsokorban imát, 
szentáldozást, szentmisehallgatást, önmegtaga · 
dást, jótetteket ajánlottak föl! 

Úgy engedje a jó lsten! Amen. 

Bálint Sándor írja a Jelenkor-ban: 

A hódoltsági sors elhagyatottságában, világnézetek
nek és hatalmi érdekeknek ütközőpontjában az életet 
esak a metafizlkai igények hangsúlyozásánl lehetett 
elviselni. A külsö harcnak, helytállásnak misztikus l'rö
forrásra volt szüksége. Gyöngyösön a Fájdalmas Szüz
anya kegyképe ez a szakrális szimbólum. A kultusz 
kialakulásáról közvetlen adataink alig vannak, mégis 
világosan látjuk, hogyan virágzott kl szinte szükség
szerűen éppen ezen a tájon. A franciskánus szellem 
misztikus naturallzmusa, lírai ihletettsége különösen 
kedvezett olyan ábitatformáknak, ahol az örök emberi 
az evangélium tükrében is mintegy megszentelödik, 
szublimálódik. A Stabat Mater szelleme szerteárad az 
egész franciskánus világba, azaz a népi Európába. A 
Hétfájdalmú Szűzanya palóc hivei megértik a fájda
lom misztikus örömét, a szenvedés királyi ajándékát, a 
szegénység és elnyomatás érdemszerző lehetösrgét, 
megértik a per crucem ad lucern kozmlkus igazságát: 
átvirrasztják a hódoltság éjtszakáját. 

Nem szűkséges itt bizonyitgatnunk, hogy a XVIII. 
század virágzó katolikus élete: Gyöngyös városának 
ma is ele\'en közösségi szelleme, a \'idék társadalmi 
újjászületése. a katolikus palóc népnek bonfoglalása 
az Alföld déli vidékein, mind összefüggésben van a 
g~·öngyösi kultusszal. 

Alig van viszont hires kegyhclyünk, amely a joze
finizmustól Gyöngyösnél többet szenvedett volna. A 
hanyatló szalvatorianus provincia öreges egykedvüseg
gt>l nézte azoknak a szakrális értékeknek, alkotásoknak 
és eredményeknek pusztulását, amelyeket az elődök 
buzgósága felhalmozott. Amikor a XIX. század ol~·an 
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szivesen megfeledkezett a szenvedés metafizlkal szűk
ségszerűségéröl, amikor magát a hivatalos egyházi jám
borságot is akárhányszor valami langymeleg érzplgös
ség jellemezte, sót sokszor még mlndig jellemzi, o~kkor 
a jász és palóc nép, a Hétfájdalmú Szűz tisztelő serege, 
a passió misztikájában egészen napjainkig sokat meg
őrzött az elsö franciskánus nemzedékek és a hódoltság
korabeli jámbor ösök lángolásából, heroikus stilusából. 
Nagyböjti ájtatosságaik, szentemberelk, népénekeik és 
Imádságaik most is a stigmatizáció szentferencl készsé
gél viselik magukon. 

A gyöngyösi kultusz azonban mégsem maradt a 
nép fiainak szivébe zárva. A most foi)·ó világháború 
apokaliptikus szenvedései közben mlnd többen nl'me
sednek újra emberré, aki Chateaubrland szavai szerint 
éppen lelkének szomorúsága, szellemének örök mCta
búja által több a semminél. A gyöngyösi fiatal fran('is
kánus nemzedék megpillantotta népünk jámborságában 
a szerafl hőskor örökké Időszerű, parasztsorban virágzó 
eszményeit, felkarolta a népi kultuszban rejtözltödö 
örök emberi lehetőségeket, megérezte, hogy nemzetünk
nek a népisrgben való újjászületést' népünk vallásos 
kultúrájának megszivlelése nélkül lehetetlen )pnne. 

A Hétfájdalmú Szüz megújhodott gyöngyösi kultu
sza bíztató igéret az eljövendó, részben márls mutat
kozó magyar ferences munkára, biszen a franciská
nizmusnak annyira e~edt•k"" újjW.zülett:·sl', azaz a nuova 
pazzla Igazán korszerű stílusa és nemzetünknek a szak
rális népiségben való kiteljesedése elválaszthalatlan 
egymástól. 
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Szülők, ez most nektek szól ! 
A Magyar Barát novemberi szózata 

üt a nagyóra a templomtoronyban. Az őszi 
nap aranyát hinti a családikór ébredő otthonára. 
Vig élet a ragyogó ablak mögött. Apám, Anyám, 
megyek. Dicsértessék! ... Friss gyermeksereg, ki
csinyek és nagyok, tódulnak az utcára. 

Kitárulnak az iskola tiszta kapui, hogy magába 
fogadják szent házasságtok "virágait"; vár a hiva
tal poros irodája a "szülők szemevilágára," vészt
jóslőn sötétlik a gyár kormos munkahelye "az élet 
vizén libegő hajócskátok" felé. 

Egy-kettőre üres a ház; egyedül vagy, szülő, 
gondolataiddal. Vigyázz, emlékezzél. Kerted virá
gait, ugy-e, őrzöd, gyomlálod, sövénnyel véded? 

A szemedvilágát mindennél jobban őrzöd! 
A hajócska elsüllyed, zátonyra fut kormány és 

evező nélkül; ugy-e? 
~rre vigyázzatok, szülők! Örizzétek és regu

lázzátok a rátok bízott gyermekeket, hogy egykor 
ne vádoljanak titeket lsten ítélőszéke előtt. 

Való igaz, hogy túlsokat tesztek ti szülők, dc 
túlkeveset is gyermekeitekért ~desgetés, becézés, 
babusgatás, jaj, de jól megy nálatok! Fut, keres, ro
han, száguld, alkuszik, jön-megy, ir, küszködik a 
szülő, csak jól menjen a sora fiának, lányának ... 
de csak a testére gondol, a lelkére ügyet sem vet. 

Ki-betakarjátok, őrzitek, véditek, ékesititek, 
cifrázzátok a testét, de a lelkét födetlen, sőt ve
szendőben hagyjátok. 

Ha netán testi hibája volna: káposztáskertbe 
néz, biceg, nagyot hall, ugy-e. hamarosan mentek 
fül-, orr-, szemorvoshoz, láborvoshoz, kuruzsló
hoz, kenőasszonyhoz, de ha a lelke beteg és átjár
ják a mocskos gondolatok: bezzeg, ez nem fáj a 
szülőknek! 

Pedig a kertet gyomlálni, a gazt irtani kell, 
mert nem hoz a föld termést jóerős szántás nél
kül! 

Egy anya úgy bánt gyermekével, mint a gyen
ge kalácstésztával, szívecskéje, becéje volt a vásott 
gyermek, aki még szinét sem látta nádpálcának. 
Anyja úgy nézett csemetéjére, mint más a tükörbe. 
~ tudjátok, hogy végezte a fiú? Az akasztófán. Ha 
a nyírfavesszővel jobb barátságot kötött volna a 
fiú, nem jutott volna oly nagy barátságba a tölgy
fával. 

Jeruzsálem pusztulásakor - írja Josephu~ 
Flavius - a szörnyü éhinségben egy asszony tu
lajdon gyermekét falta fel. Idáig manapság még 
nem jutottunk, de való az, hogy sok szülő úgy sze
reti, majd megeszi gyermekét. 

Ez a rendetlen szeretet nem a gyermek javát 
szolgálja, hanem tulajdon magatok kedvét elégíti 
ki. Ez az önösség! 

Vigyázzatok, szülők, nehogy akit szültetek, el
veszítsen benneteket' 

Ne legyetek olyan fához hasonlók, amelynek 
ágai letörnek tulajdon gyümölcscinek súlyától. 

Bizony, némely szülőnek súlyos gyümölcsE.' a 
tulajdon gyermeke! 

Dc miért? Ki a hibás, szülök? 
Csakis magatokra vcssrtrk, ha idáig juttok. 
El ne felcjtsétek, hogy fiaitok bűnei a ti jegyz6-

könyvetekbe lesznek bevezetvel 

Ha lányod csak úgy van befödve ruháival, mint 
a mészárszék farsangkor: ki a bünös, anyák? 

Ha fiad az ördög zsákmánya lészen és szégyent 
hoz rád, ki a hibás, atyák? 

El ne feledjétek, hogy az ilyen szülők, akik 
nem zabolázzák meg gyermekeiket, egyenest, vagy 
kerülővel, áldoznak az ördögnek ... 

Halljátok a példát: 
Vigadoztok, folyik a bor, eszik-iszik komám

uram, komámasszony. Aztán hadd igyék a gyerek 
is: Igyál Pista, igyál Jancsi, te is. Egyszer van szü
ret, búcsú, lakodalom, keresztelő, János-áldás az 
évben. 

Már a lábukban bizsereg a bor a gyerekeknek 
is. 

Aztán odase neki, a szülők gondatlanul maguk 
tovább vigadoznak és igy "tanul" a gyerek. 

Avagy bámulod, ugy-e, milyen nyelves, szem
telen a lányod? Hát ki tanította rá? Kitől látta, ki
től hallotta? 

Jól tudjátok, nem egyszerre lesz valaki gonosz
szá, hanem apródonkint Judás, a főgonosz is ki
csinyben kezdte. Először félénk, óvatos, aggályos 
kis tolvaj volt. Egy garast csent el, - no ez semmi. 
kettő- potomság, hármat- mi az? 

Végre eladta magát a Legfőbb Jót harminc 
ezüst pénzért!! 

Kis hibákból lesznek a nagy bünök. 
Előbb csak egy almát lop a gyerek, aztán egy 

keszkenőt, majd egy lovat, és igy kerül az akasztó
fára. 

lgy van ez szülők a gyermekeitek hibáival, ha 
elnézitek, sőt becézitek, melengetitek, ahelyett, 
hogy nyesegetnétek. 

De vigyázzatok saját éltetek példaadására is. 
Hallottátok hirét, ugy-e a Toprongyos Bandinak? 
Üres a tarisznyája, rongyos a ruhája, ég a takarója. 

~n még az apját ismertem. Nála szüntelen volt 
a Laetare, vigadjunk, meg az alleluja, hujrá! Bez
zeg a fiánál a Miserere, a nyomorúság járja! 

Vegyétek e tanítást, szülők, nem tőlem hanem 
magától az úr Jézustól, aki midőn a jeruzsálemi 
siratóasszonyokkal találkozott, feléjük forditván 
vérző ábrázatját, imigyen szóla: Ne sírjatok raj
tam, hanem magatokon és fiaitokon. Avagy nem az· 
ö fiaik voltak-e azok, akik az Urat kövel dobálták 
és gúnnyal illették? 

Azért az űr - Szent Anzelm magyarázata sze
rint - arra akarta az asszonyokat inteni, hogy 
nem elég a jámborság és az ájtatoskodás, hanem 
az anyának erős ft>gyelemben kell tartania gyer
mekét. különben csak parádézik a jámborságban és 
megfeledkezik állapotbeli kötelességéről. lgy azu
tán sok anyát örökre kizárnak lsten országából a 
vétkes hanyagság miatt, amelyet gyermekeik neve
lése körül tanusítanak. 

Vigyázzatok, szülők és őrködjetek gyermekei
tek felett, fogjátok keményen őket nem kimélvén 
a vesszőt sem, ha kell - de főleg járjatok előttük 
jó példával, mert az atyák jóságát is jutalmazza 
az Ur. 

Azért őseink jóságáért, szentjeinkért. u 'í 
imáikért és áldozataikért nekünk is irgalmazzon 
az Úristen. Amen. 
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Budapestnek nemcsak vonzó idegenforgal
mi érdekessége a mcssze földön egyedülálló 
Sziklatemplom, ahová külföldi fejedelme.ktől 
kezdve a nép egyszerű gyermekeiig minden 
arravetődő szivesen elzarándokol, de magyar 
kegyhelyeink között is jelentős helyet foglal el 
a Magyarok Nagyasszonyának ez az alig egy-

A Sziklatemplom bejárata. 

két évtizedes búcsújáróhelye párat.an természeti 
és természl'tiülötti adottságainál fogva. 

1\Iert különlL·ges tL·rmészeti és tcrmé>szet
fölötti tényezők L'gYbdonódása adja mL·g a pá
losok Sziklatemplomának egyéni varázsát. A 
kker\'ényes sziklalabirintus minden fordulója
nál és minden zugolyában egy-egy oltár, vagy 
muveszi szentszobor áll oJ.yan megvilágításban, 
hogy önkéntelenül is imára kulcsolódik a ke
zünk. Szinte sugározzák a megszentelt fa!ak az 
;·,h.itatot. a hitl't. az imádást. S amikor mcgkt>z
duclm·k hl·nt a ~zép szertartások s valahol a tá
\'olban felbúg az orgona s ünnepi hangja betöltt 
a Sziklakmplom minden üregét, lehetl'tkn Pl
len:,llm a titokzatos hangok édes bílvöleténck. 
A ni:·ií kiket természl'tfölötti erők kapják el s 
akadalytalanul ittzúdulnak rajta az öröm, a há
la. az Istl·nsZlTCt(}t mámoros érzelml'i. Nehéz 
volna (·ZL·ket a hangulati elemeket, misztikus 
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sugárzásokat tovább elemezni, de kétségtelen, 
hogy ez legfőbb oka a Sziklatemplom óriás1 lá
togatottságának. Hányan tévednek be csak szin
te véletlenül, vagy inkább kíváncsiságból, talán 
összetört, fásult, reménytelen szívvel és ~naguk 
sem tudják, hogyan, egyszerre csak le kell tér
delniük egy oltár előtt, vagy a gyóntatószékben 
és egészen más emberként távoznak innen, mint 
ahogy idejöttek. Be sok példa van erre. A kegy
helyet gondozó pálos atyák biz alig gyözik sok
szor a gyóntatást s bár a Sziklatemplom n"m 
plébániatemplom, mégis több munkát ad, mint 
egy jókora egyházközség. Amíg a templom 
nyitva van, kora reggeltől délig s délután négy
től este nyolcig, nem szünetel soha a gyanta
tás, .a misék elvégzését csak vendégpapok se
gitségével lehet megoldani s minden este az el
maradhatatlan litánián ugyancsak megtelik a 
templom az ájtatoskodók hűséges seregével. 

S a hiveknek ez a nagy szcretete a Szikla
templom iránt mindcnkép érthető: oly művészi, 
oly tökéletes alkotás L'Z a grotta, hogy nemcsak 
a legegyszerűbb, dc még a legkényesebb igényű 
ember is otthon érzi magát benne. Mindjárt a 
Sziklatemplom bejáratánál, a lourdesi grotta 
nyílásához hasonló sziklaüregben Magyarország 
Pátrónájának hófehér márványból faragott 
gyönyörű szobra fogadja az érkezőt. A Királynő 

A Sziklatl'mplom l'öoltára. 
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nincs egyedül édes Gyermekével: körülötte van
nak s neki hódolnak a magyar szentek mind. 
Szent István finom metszésű öreg arca áhitattal 
néz maga elé. Szent László bátor, rendíthetetlen 
nyugalommal támaszkodik hatalmas kardjára. 
Szent Imre liliomát szorongatja elfogód,ntan. 
Szent Erzsébet rózsáit szorítja gyöngéden ma
gához. Szent Margit a Kereszthez tapad meg
ható gyöngédséggel. Ime, ez a szoborcsoportozat, 
mint valami fehér és hihetetlen látomás, ott le
beg a Sziklatemplom fölött, egyetlen képbe fog
lalva annak pálos jellegét: a Nagyasszony és a 
magyar szentek kiemelkedő kultuszát. De ez 
még nem minden. Ugyanúgy, mint Lourdesben, 
a barlangszája jobb oldali ovális üregében a 
Szeplőtelm Fogantatás vakító fehér szobra áll. 
Vastagh György egyik legszebb alkotása. A fia
tal Hölgy, Aki mcgjelent Bernadettenek, ki
mondhatatlan szelídséggel és jósággal tekint alá 
tisztelőinck ki nem fogyó táborára. Baloldalt 
pgy szép kcg:vkút ontja vizét a látogatók lelki 
szomjának jelképes oltására. Virág Benedek, a 
1agy pálos költő és író sírját is itt találjuk meg 
nem messze. Egyébként rengeteg márvány
tábl:l hirdeti már itt is a Csodatevő Szentszííz 
hatalmát és irgalmát. 

Beljebb kerülve a tulajdonképeni barl~ng
ba, jobboldalt Szent Erzsébet és Szent ImrE' ol
táraira bukkanunk. Szent Erzsébet oltárát két 
sziklaoszlop keretezi, ezek tartják ennek a belső 
üregnek mennyezetét. Az oltárkép egészen cso
dálatos és rendkívül finom és művészi Szent 
Erzsébet ábrázolás. Szent Imre oltáránál a Szent 
életnagyságú gyön:vörű szobra hívja fel figyel
münket. Imre férfias, nemes, komoly arcán, 
amint a magasba emeli, olyan mély összesze
dettség, áhítat, bensőség ragyog, hogy egyike a 
legszebb, saj~s kevésszámú, művészi Szent Im-

\"lrág Bt-nt-dl'k sírja. 

re szobrainknak (a legtöbb fiú-ruhába bújtatott 
szentimentális kislányt ábrázol!). Baloldalt a 
Szentkereszt díszes ereklyetartóját s a kék fény·· 
ben misztikusan derengő, állandóan megvilági
tott Szentsírt láthatjuk. Továbbmenve a főha
jóba ágazik el a sziklafolyosó balra, jobbra :1 

csensztochowai kápolnába érünk. Nézzük meg 
először a főhajót. A főoltáron a híres limpiászi 
Feszület hűséges másolata van fából gyönyö
rűen, életnagyságban kifaragva; az áldoztató
rács páratlanul szép kovácsmunka: szomjas 
szarvasok vonulnak az élő vizek kútforrásához, 

Magyar Szentek csoportos szobra a Sziklatemplomban. 

megkapó jelképe az Eucharisztiára szomj"ls ál
dozó tömegeknek; aszószék négy s~ögleté~ né.~y 
finoman mintázott evangelista tartJa. A foha)o
ban van Szent Margit majolikaszobra az oltár~n. 
régebben Szent László híres fejtartó erekl:véJé: 
nek sikerült másolata volt ott, de a newyorki 
világkiállitásra elvitték s a mai ~apig sem k~
rült vissza. Ugyancsak itt van Kts Szent Ter-;z 
hófehér szobra és oltára. Nem mcssze töla Pa
duai Szent Antal művészi szobra, perselyéből 
tartjuk el a kolosto!· számtal~n. szegényét .. ~ 
cscnsztochowai kis kapoina oltaran a Csodatevo 
Kcg~·kép szép m.ásolat~v~~· má~ván_:vtá~bkkal 
van borítva. A hl\·ck halaJa rakJa k1 a wlakat 
márvánnyal, bele vésve nevüket és köszöfletü
ket az Irgalom kcgycs és hti Anyjának. Hogy 
mennvi csodálatos imameghallgatás történt már 
itt pÚ év alatt, arról a lev:_le.k gar~a.dá!_a t~
núskodhat, amint azokat huseggcl onzzak es 
gyűjtjük a Templom irattárában. Végül a SzE'~! 
István kápolnába lépünk, a Sziklatt'mplom 1tt 

végződik, ez már átmenet a kolostorba. A ká-
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polna kőből épült, falait Szent István és a ma
gyar Szentek életéből festett jelenetek borítják. 
Szentélyét rács választja el a hajótól, mivel a 
szerzetesek staHurnai vannak ott, ahol naponta 
közösen végzik a szent zsolozsmát. 

Ime ezekből a természeti és természetfölötti 
tényekből adódik a Sziklatemplom páratlan han
gulata, misztikus hatása. Nem csoda, ha a hívek 
szinte állandóan, de különöscn a szentmisék 
és litániák alatt megtöltik a hajókat. Nyáron a 
külső oltárnál még valahogy, de akkor is tö
mött sorokban, elférnek az ájtatoskodók, rle tÉ'
len csaknem életveszélyes bent a szorongás. Kü
lönös érdekessége a barlangnak, hogy nyáron 
meglehetős hűvös, télen pedig - a közeli hő
források következtében - olyan meleg, hogy 

kabát nélkül lehet bent tartózkodni. Minden 
este a litánián rózsafűzér-ájtatosság van, min
den csütörtökön szentségirnádási óra, minden 
pénteken JézusSzíve litánia, minden szombaton 
a Szeplőtelen Szűz kis, énekes zsolozsmája, v:>.
sárnapokon, ünnepeken, és májusban minden
nap prédikáció az esti litánia előtt. Remete 
Szent Pál ünnepének nyolcada alatt, januárban, 
külön szép, ősi himnuszok és ereklyecsókolás. 

Igy folyik napról-napra a Sziklatemplom 
élete, így szárnyalnak benne napról-napra, órá
ról-órára a hívek buzgó imái és fohászai. Lehe
tetlen, hogy a határtalanul kegyes, édes és ir
galmas Szűzanya ne tekintsen szeretettel tisz
telőire s ne áldja meg őket minden ügyükben
bajukban, életükben-halálukban. 

Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. 
(Dr. Monostory Elekné, Csa111dl nevelés cimű könyvecskéjéból.) 

Nemrégibben egy pici gyermek ·ült mellet
tem a templomban. Nagy gonddal igazgatta 
imádkozó. kis kezét. Hüvelykújját keresztbe. 
Mutató és középújját pontosan egymásra, a 
gyűrüst és a kicsit ismét enyhén keresztbe. Fél
szemmel anyjára sandított. Ha az elmozdította 
kezét, ő is utána igazította a sajátját. 

A gyermek szülei tetteit, szokásait, életét má
solja. 

Újévkor hajnalban, szilveszteri mulatság 
után hazafelé tartott egy jókedvű társaság. Fá
radtak \'oltak már. Azért megbeszélték, hogy 
csak déli misére mennek. 

- No ma én is ott leszek a templomban, 
- mondta egy fiatalember. Édesapám mindíg 
megkívánta. hogy az újévet szentmisével kezd
jük. Ilyenkor együtt ment az egész család. 

32 éves, meglett férfi volt az illető, s még 
aszerint igazodott, ahogy apjától tanulta nla
mikor. Bárcsak minden vasárnap ott látta volna 
szüleit a templomban! Akkor ma abban is utá
nozná őket. 

A gyermek figyeli a szülők életét. Figyeli. 
és lemásolja. Ez a tény nagy felelősséget ró a 
szülőkre. - Ha az anya nem imádkozik, dnnyi, 
mintha azt mondaná: ne imádkozz! Ha az apa 
goromba. annyi, mintha durvaságra tanítaná 
gyermekét. 

A szülők rossz példája nemcsak a gyermek
re nézve veszély, hanem elsősorban az anyAra 
és az apára. A rossz szülő a maga tekintélyének 
sírját ássa meg helytelen életével. Hogyan tisz
telje a g~·l·rmek azt a szülőt. akitől rossza~ lúfl 1 

Egy komol~· férfi mondotta a következő szo
morú sza\·akat: 

- Négv éyes koromban valami illetlen be
szédet hallottam az édesan~·ámtól. Meg sem ér
tettem. Azt azonban éreztem. hogy anyám rosz
szat tett. A t tól kt•zdve nem tudtam tisztelni őt. 

A gyermek mindaddig tökéletesnek hi!'zi 
szüleit, míg az ellenkezőjéről meg nem győző-
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dik. Akárhány gyermek csodálkozik azon, hogy 
anyját, apját a gyóntatószéknél látja: Mit gyón
hatnak ők, mikor bennük hiba sincs!? 

Minden ember nagyravágyó. Nos, a ..;zülő 
elég magas polera jutott: Isten helyettese. Vaj
jon úgy viselkedik-e, ahogy e megtisztelő ,,ál
láshoz" illik? 

Istenkáromlás. 

Körülbelül 500 évvel ezelőtt Ruprecht csá
szár megkegyelmezett a speieri börtönök lakói
nak. Szabadlábra helyezte valamennyit, - egy 
kivételével. Az az egy előkelő gazdag ember 
volt, de egyszer játék közben káromkodott. 

- A többi bűnös csak embertársait bán
totta meg, - mondta a császár. -Ez azonban. 
-Istent ... 

Egy sétatéren négy éves kisleány tologatta 
babakocsiját. Váratlanul nekiment egy bokor
nak. Nagyot káromkodott. A közelben lévő fel
nőtteknek torkára forrott a szó. Vajjon kitől 
hallott ilyesmit ez a gyermek? Nem kell mesz
szire mennünk. öt perccel előbb ugyanazt 
mondta az apja, mert kislánya tiszta ruhájával 
a földre telepedett. 

Egy kocsmában összevesztek a mulatozó le
gények. Birokra valamennyi! Izgatott lett a 
hangulat. Csúnya káromkodással szórták tele a 
levegőt. Meghallotta ezt a kocsmáros kisfia. Föl
mászott egy asztal tetejére. Maga után húzott 
egy széket, s most már arra igyekezett fölka
paszkodni. 

- Mit csinálsz Frici? 
- Leveszem a feszületet. Kiviszern innen. 

Ne hallja meg az Úr Jézus a sok sértő szót. 
Honnan tanulta Frici ezt a gyöngédséget, 

finomságot? - Nem kell messzire mennünk. 
Apja és anyja életükkel tanították arra, hogy 
Isten nevét mindíg tisztelettel ejtse ki. 
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A pápák történelmi távlatban 
P. Schrotty Pál, O. F. M. 

A gyönyörű római őszi napok délutáni óráiban 
gyakran vezetett utam a Via Appiára, ahol gondo
latokba merulten alászálltam a Kalliszta Katakom
ba csodálatos világába. Minden zarándok, aki az 
örök Rómát, a katolikus szivek éltető hazáját fel
kereste, tudja, hogy leírhatatlan érzések töltik el 
egész valóját e nehány félóra alatt, míg végigjárja 
az őskereszténység csöndes, megrázó birodalmát. A 
vezető egy pillanatra megállítja a szótlan járó
kelőket - II. Szent Szixtus pápa sírja előtt 
(260-261). 

Felelevenedik lelkünk előtt a kereszténységnek 
egyik legmegrázóbb mozzanata. Vesztőhelyre viszik 
Szent Szixtust, a nagy vértanúpápát, hogy Krisz
tusba vetett hitét vérével megpecsételje. Az úton 
találkozik Szent Lörinccel, kedvelt diákonusával. 
Né-hány szót váltottak egymással, amelynél meg
hatóbbat keveset jegyzet fel a történelem: 

,.Hová mész, Atyám, fiad nélkül? Hová mégy, 
az úrnak szent papja, hűséges diákonusod nélkül?" 

.,O, kedws fiam, nem hagylak el. Rád még 
kemény harcok várnak: ne sírj. fiam, követni fogsz 
engem három nap mulva." 

Szent Ambrus egyházatya tolla őrízte meg 
számunkra ezt a párbeszédet, amelyet az Anya
szentegyház évezredes liturgiájában is megszentelt, 
s amely forgalmas története folyamán mindíg új 
erőforrásnak bizonyult, valahányszor millió és 
millió hívő életében fujt a szél és sírt a lélek, a 
kemény megpróbáltatások nehéz óráiban. 

El ne felejtsük ezt, kedves olvasóink, ma, az 
emberiség sorsdöntő napjaiban. Megnyugtató, fel
c·melő és vigasztaló erőforrás lehet számunkra! 

Említettük. hogy a kere.~zténység első századai
ban minden pápa t:értanúhalállal mult ki. 

Szent Dénes pápa az első, akinek a neve mel
lelt nPm találjuk ezt a kitüntető szót az ősforrá
sokban. Uralkodott 261-től 272-ig. 

Az utána következő pápák müködése megint 
mélyebb nyomokat hagyott a keresztény őstörté
nC'tben. 

S::ent I. Feli:rröl (272-275) tudjuk. hogy ő 
rendelte el a vértanúk síremléke felett a szent
mise áldozat bemutatását. Innét származik az az 
Egyházban dívó szokás. hogy mindcn oltárkőben 
még ma is vértanútól származó ereklyét helyeznek 
el. amely ni•lkül szentmisét bemutatni nem szabad. 

Szent Eutichiánus pápáról (275-283) azt tartja 
a keresztény hagyomány. hogy saját kezével 324 
vértanút h'mPtPtt el. Különben is a vértanúk nagy 
tisztelője volt. Az ő uralkodása alatt szokássá vált, 
hogy a vértanúk szent testét bibor dalmatikába ől
tözt(.ttfk. i•s így temették el. Eddig vérükbe már
tott fehfr lPpt'ilel takarták le a mártírokat. 

Kemé>nv k<'zzel igyPkezett egyébként is a hívek 
közt rPndet. tPrPmtPni." Igy pl. kizárta az Egyházból 
azt. aki a szpszps ital <'lvPzPtt•\·el súlyosan viss7a
i>lt. 

Szent Káius:::. Marcelli11. Marcell és Özséb 
1283--311) pápák kormányzása alatt az Egvház a 
Diokli•cián-féle üldiizi•s ~zörnyü megpróbáltatásá-

nak volt kitéve. A 12 nagy keresztényüldözés kö
zött ez volt a legkegyetlenebb. "Altalános, az egész 
akkor ismert világra kiterjedő öldöklés" volt ez, 
amelynek vértengerében úgy látszott, mintha Krisz
tus Egyháza alámerülne. Megszámlálhatatlan volt 

Bomba pusztította el a ferencesek római nyaralóját. 
Tartománytönök Atyánk Honorio testvérrel a parkban. 

a Krisztus mellett hitet valló vértanúk száma. 
Szent fiainak vérével elpusztult az Egyháznak min
den értéke is. Róma akkor már 40 templomot szám
lált; mind elveszett. Elveszett minden szent és az 
Egyház birtokában lévő profán könyv és a hívek
nek vagyona is. "Szörnyű vihar söpört végig a7 
Egyház szent, nagy birodalmán, mondja egy törté
netíró, mely alapjában megrázta Krisztus intézmé
nyét." De a pokol kapui nem vehettek erőt rajta! 
A mártírok véréből új nemzedék fakadt, amelynek 
szíve Krisztusért égett és nyelvén soha meg nem 
.-zünt a diadalmas ének: ,.Krisztus él, Krisztus 
győz, Krisztus uralkodik!" 

Ebben az időben szenvedett vértanúhalált Ró
mában minden idők katonáinak hős példaképe, 
Szent Sebestyén is, akinek emlékezetét az Anya
szentegyház január 20-án ünnepli. 

Szent Melkiádesz pápa trónralépésével (311-
313) jobb napok virradtak az Egyházra. Nagy 
Konstantin császár gyözelme, amelut Maxentius 
fölött 313-ban kivívott, lehetövé tett!!'" az ú. n. mi
lánói ediktum (rendelet)kibocsájtását. Az Egyház 
kétezeréves történetének egyik leglényegesebb 
eseménye volt ez a valóban császári tett, amely 
szabadságot és életet biztosított a kereszténység
nek, úgyhogy Krisztus akarta hivatásának, a lel
kek megmentésének békében élhetett századokról 
századokra. 

Ennek a szent szabadságnak első jelentős gyü
mölcse volt az l. általános zsinat, amelyet 313. akt. 
3-án tartottak meg a Lateránban. 
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Ha a háború nem volna és Magyarország 
lenne a mézzel és tejjel folyó Kánaán, még ak
kor is iller.ék feltekintenünk vérünk és hitünk, 
hogy ne mondjam. hivatásunk megdicsőítőjére: 
Magyarországi Szent Erzsébetre. 1\Ta azonban 
magyarságunk. hitünk és ferencességünk is csak 

Spányuc Arpádházi Szent Erzsébet. 

gazdagodhat általa. nézzünk hát arcába és lép
jünk a nyomába. 

Magyarak vagvunk és magvarnak lenni itt
hon sem volt mindíg dicsőség, külföldön még ke
vésbbé. Szent Erzsébetünké az érdem, hogy 
egyike azoknak a kt·\·és mag:.;aroknak, akik a 
hazától távol is dicsöségérc \'oltak hazájuknak 
és fajtájuknak. 1\Tag~·arságának győznie kell és 
hóditania kellett. mcrt a legteljesebb emberies
ség és a tökéldes önzetlenség jeg~·einl ékeske
dett. Sohascm került szembe emberi méltóság::í
val, mégha állati durvaságat kellett is elszen
vednie. De az önzetlL·n na,gylclküségben scm le
hetett megközeiill-nL - Ha képesek lennénk őt 
az emberics~égbcn és az önzctiL·nség míivészeté
ben kövctn~indn~·ájan: a mag~·ar jövíí azonnal 
biztosabb lenne, mert bárki legyen az úr a vilá
gon, az emberséges és önzetlen uri népet becsül
nie kell! 

KL·rcszténv hitünk élő bizon~·ságtétele volt 
minden napjaiban. Élte és megdicsőitette önma
gában a hitet. Mé•gpedig Istl·n' felé való lebeszé
lést nem ismerii szolgúlattal, kiitL·lességcinr,k 
hősi bl·tl·ljL•sitésé·vl'l é·s szerdctének kifogvha
tatlanságával. Akár megértette környezete, akár 
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nem: lehetetlen volt nem becsülni. Ha magyar
ságunk a mai új pogányság közcpette meg tudná 
cselekedni minden kötelességét Istennel szem
ben, semmível sc maradna adósa magyar vére
inknek, sőt a szerctet igézetében szorgoskodnék: 
hazánk jövőjének biztosításán megint csak böl
csen szorgoskodnék, mert ha emberek lehetnek 
is hozzánk hűtlenek és kegyetlenek, az Isten 
soha! 

Szent Erzsébetünk azonban abban dicsőült 
meg a legjobban, ami a ferences élet örök dicső
sége és örök időszerűsége: a szegénység megbe
csülésében és a szegények mértéken felüli sze
retetében. Legyünk hivatásunk és fogadalmaink 
által ferencesek, vagy csupán a tisztelet és a 
megbecsülés vezessen bennünket a ferences élet 
követésére, szentebb feladatunk nem lehet, mint 
ellcsni, a magunkévá tenni ezt a szenterzsébeti 
művészetet. Olyan kinccsel gazdagítjuk magyar 
életünket, hogy mindent elbíróvá edződik ez az 
élet! 

Figyeljük meg Szent Erzsébet szegénység sze
retetének jellegzetességeit: 

l. ílő hittel Krl~ztust tisztelte és szerette a sze
gényben. A tudatos kegyelmi élet mlndlg Krisztus fPlé 
ösztökélte. Az imódság, a szentségekhez való jArulás. a 
rejtett aszkcz:s megannyi gyakorlása nem elégítette ki 
Krisztus után szomjazó lelkét. Amikor megértette. hogy 
Krisztus önmagát rejtette el a szegényekben, s a nekik 
tett szalgálatot a magáénak ismeri el, nem lehetett vel~ 
birni: mindig a szegények után vágyakozott. 

2. Pénzt és ruhát vitt a szegényeknek. Gazdagságá
nak és hatalmának két eszközével közeledett felE!jük. 
Bátran megtehette, hiszen kevesen kaptak valaha na
gyobb hozomAnyt, mint II. Endre és MerAni Gertrud 
leánya. Nem is ez volt szegény istápolásAnak a lény~ge. 
hanem személyes megjelenése, ajándékainak személyes 
kiosztása a szegények hajlékaiban. 

3. Font és varrt szegényelért. 'E:s pedig nem k!t3-
szitása utáni időben, hanem még uralkodása idc;'én. 
Személyes munkájának eredményeivel kedveskedett v;\
lasztottjainak. Körültekintő jósággal mindent úgy ké
szített, hogy ne urakról levetett furcsaságokat adj'ln 
övéinek, hanem a nekik megfelelő és minden feltűnést 
elkerülő ruhafélékkel látta el öket. 

4. Adósságalkat klflzette, terhelket magára vállal
ta. Abban az irlöben minden jószánd.>k mellett is na
g:.·on könnyen csaphatott össze a szegény ember feje 
felett az adósság hulláma, egyszerűen elmerült abban. 
olyan nagy•ok voltak kötelezettségei. A megszorultakon 
tudott ő leleményesen könnyíteni. Nem egyszer séta 
kiizben látogatta meg szemérmesebb szegényeit. hogy 
l-rzé·kcnységlikct kímélje. 

~- A ~n·ermeket váró édesanyákat különösen szl'
rette. Saját kezevel segitett nekik. elvégezte helyettük 
húzi munkáikat. Gyermekeiket, mint a sajátjait sze
rette és gondozta. FigyclmE's jósóggal osztotta meg élet-



adó fájdalmukat. könnyített rajtuk minden lehető mó
don. 

6. Szivesen lett az újszülöttek kereaztanyJa. Ilyen
kor maga vitte a csöppségeket a templomba. Különös 
gonddal kisérte életüket. Százakra emelkedett kereszt
gyermekeinek száma, mégsem feledkezett meg egyileö
jükről sem. 

7. Szegényeinek temetésén személyesen megjell'nt. 
A halottas házban többször együtt imdkozott szegé
nyeiveL Kikísérte az eiköltözöttet a temetőbe. Sirjukra 
nem egyszer maga vitt virágot. Gyakran imádkozott 
lelki üdvösségükért. 

8. Szegényelvei szemben megkeltélzte szeretetét, ha 
betegség látogatta meg öket. Tudta, hogy a betegség 
még a gazdag embernél is nagy megpróbáltatás, hát 
még a szegénynél, ahol a gyógykezelés, a szükséges or
vosság, a kellő nyugalom és kiszolgálás sincs meg. Na
gyon sokszor még a szükséges és megfelelő táplá!~k 

sem. Minden lehetőt elkövetett szomorúságuk és bajuk 
enyhítésére. 

9. Szegény betegel számára a világon elöször épi
tett rendes kórházat. Mégpedig háromat: Eisenachban, 

Wartburgban és Marburgban. Kórhbaiban maga is 
ápolta betegeit. Semmi undokságuktól sem riadt vissza. 
Velük szemben volt a leggyöngédebb és a legtürelme
sebb. 

10. Még a poklosoktól sem riadt vlasza, síit férJe 
ágyába fektette öket, ha másutt nem volt már hely. 
Törhetetlenül hitte, hogy öt és övéit szolgálataiért csak 
még jobban védi az Isten. Sohasem lett baja szegényei
nek ápolásábóL 

ll. Kitaszítoltsága után a legkiállhatatlanabb sze
gényekkel Jakott minden kényszer nélkül. Amikor mód
jában lett volna életsorán változtatn!, nem cselekedte 
meg. 

12. Szegényei kllzt adta viasza tiszta lelkét az Is
tennek. 

Kedves Olvasóm, ez a tizenkét pont beszél 
és tanít helyettem is. Olvasd el többször és fi
gyelj lelked szerelmes Istenére: mit tanácsol, 
hogy cselekedjél. Tedd meg és meglásd boldog 
leszel és boldogítasz lelket és országot építö ha
talommal. 

SZENT FERENC Tíz ÖRÖME 
Közli: Bálint Sándor. 

A Lenkötelecske címG, XVIII. szbadbeli feren
cesihletéosü imádságos könvvben olvassuk a köve~
kezó dícsÉ'reteket: Boldogságos Szent Ferenc 
atvánknak t!z öröme. 1. Örülj és üdvözlégy, boldog
ságos Szent Ferenc atvám. ki nem a búia ifiaknak; 
de a szegényeknek aiándékokat osztoe:attál. és nae:y 
malasztokra szereziettél az Úristen től, imádj ére!· 
tem Szent Ferenc atyám. 

2. Örülj és üdvözlégv boldogságos Szent Fe
renc atyám. ki mPgutáltad e világot, imádságoddal 
mee:kereséd az Istpn útiait, a megfeszült .Jézus 
Krisztusnak ftéletibül három Pe:vházakat épéttél, é'! 
megékessétél jó példa adásoddal. 

Örülj és üdvözlée:v boldoe:ságos Szent Ferenc 
atyám, mennyországbul it?lenteték a te orédikációd, 
kivel a világot béiárád, és nagy sok lelkeket nyer
tél az Úr Istennek. 

4. Örülj és üdvözlégv boldogságos Szent Fe
ren atvám: mert látván Innocentius oápa a temp
lomot )pesni. és a te plántáiclat nevelkedni, ki'ltkel 
tartotlad vala a templomot. hol!v le ne dólne: és te 
általad is tartatni; azl>rt ó legt?lóször is megerőssé
tette és confirmálta sz!'rz!'tednek reguláját. 

5. Örülj és üdvözl{>gy boldo~tságos Szent !<'e
rene atvám: mert a7. ist!'ni szereleinek forr6sága 
mind!'n ·jóságos <"Selekl'd~>tekre gerjeszti va b a te 
lelkt?det nae:v klvánságl!al. amint a mártyromság
nak SZ!'nvedl>sére is. mt?lvl't noha minden eröddel 
k!'reséd, de meg nl'm találád. 

6 Örülj boldogságos Sz!'nt F!'renc atvám: mert 
a t!' lelkl'd nae:von mal!.lsan fl'll'melkt?dik vala Is
tenbl'n szabadsál!oss:t., . kit az Istennek megvilágo
siló malasztja bétöltött vala. 

7. Örülj és üdvözl{>gy bolclogsáe:os Szent Fe
renc atyám: mert mindt?n teremtett állatok enged-

nek vala tenéked, úe:y mint a teremtő Istennek en
gedelmes szolgájának: és minden ellenségidet nagy 
hatalmassággal meggyözéd. 

8. Örülj és üdvözlégy boldogságos Szent Fe
renc atyám, annyi üdvözletekkel, mennyi a tenger 
csöppeí, fáknak levelei, az égnek csiliagi és lmeny
nyl angyalok és szentek vannak a mennyországban: 
mert te az Istentól megáldottál ez érdemmel, hogy 
a te szent sebeidben viselnéd a mártvromoknak ko
ronáiát, kiért éntőlem és minden teremtett Allatok
túl áldassál és dícsértessé!. 

9. Örülj és üdvözlée:v boldogságos Szent Fe
renc atvám, a te nae:v örömedben: mert ellidbe jö
ve az Istennek segétsége halálodnak ideién, és lel
ked jó készülettel kimene testedbül az örök dicsli
ségbe az Istennek jobhián állván, és a te érdemed
bt?n tested épen marada az ó nae:y szépségében: és 
külömb-külömb csudákkal megékesfte téged az Úr
isten. 

10. Örülj és üdzözlégy édes Szent Ferenc 
atvám: mert a te szerzeted megmarad mind ftélet
n~k napiáig. Kérlek azért tégedet az Istenhez, és a 
Szüz Máriához való szeretetedért, a te boldogságo
dért. és mennvei dicsőségedért, melyel az Úristen 
tél!edet megajándékozott: kérlek a te öt mély .;e
bt?idnek nae:v méltóságáért és nae:v tisztességeért; 
hoe:v nvl'ril'd énnékem minden blineimnek bocsé
nat.iát. ~s tégy engem a te nagy érdemeidért lst!'n
nek. és ll' magadnak fiává vagy leányává és tanít
ványá\·á: mcrt nem vagyok méltó fiadnak vae:y 
ll'ánvodnak mondattassam sok blineimnek miatta: 
iö.i.i ·el az én halálomnak ideién, mutasd meg énné
kl'm a te orcádat nae:v kegyességgel; szerezz bé
k!'sségt?t az Isten között É's én közöttem, oltalmazz 
m!'g !'ngcmet minden ellenségimtől, és nyerd meg 
énnék!'m az örök dicsőséget, Amen. 
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VÁRVÖLGYI ANNA 

1\láju~i {>j mlt. t•nylw ~zt·llíí ját~zott a n~·úr· 
fák len•lt'•n. :.r.ínt'~ Iampiounk himhúlíulztak a 
fák ál!ain. a zent• lúl!~ dallamaira kt·rin!!tÍztwk 
a liatal púrnk. (:~odú~ ~úp \olt az t'·j. az or!!O· 
nák {·~ rúz~ák illatútúl tt·rlw~ a ll·!!· \láju~i í•j 
\"arázsában a szíuííl a titko,: hilinl'~t·k lt·hulla· 
nak é~ kibontja kt'l~·ht'·t a ti~zta ,;zent """rt•lem. 

:\ majális n'•!!t'l í·rt. ~zí·to,;zlott az iljú"ál!. 
az l'l!yt'sek ftolkt'·n mÍ·!! ott rt'Z"t'tt a kipattanÍI 
"Zt'relt•m kd~·hi'·nt>k amnysárl!a Ítímpnra. Hanna 
szht'•bt•n kim ílntt a "zen•lt•m rúz~úja i'·~ holdo
l!an I!Olldoft az t•!Juult Úrúkra. \"a,;árnap \"Olt. 
lllt'l!kondultak a tt·mplmn haranl!jai. hnl!y lsten 
diesőíti'·~én·: húlaadá"ra, hívja, az .. t'mlwreket. 
Hanna ts laza,: I!Hlrst~al!l!al kezzult a szent· 
mist'-re. hoi!Y áldúst ki'·rjen ti"zta "zt•n•lmí-re. 
Az úton. ho:,!~ a tt·mplom ft•lt'• haladt. tekintett• 
kicsin~·. tipt':,!ÍÍ :,!Wrmeksert'l!rt• esett. Lázas 
mohósál!l!al ,ozí\"la mal!áha a l!iil!'"ii!!t'·siikt't í.·s 
esilinl!t'líí kal'al!á;:ukat. :\ tiszta lt•án~· lt•lkt'·lwn 
ébrNiezett a ,;z un n' adó an~·asÚ!!. 

K '-" ,; ~zt·nt ('r•dlia. riomai \'álanu. 
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Ft•li'>je jött t'l!~ leúny. a hírharanl!. aml'ly 
\"Í.•szt ktllll!atntt {•,. tlnr\'án lt•r{mtotta a ll'plet 
t'I!Y kt•rt•sztjt• alatt ii~~zt•roskatlt lt-lt•krííl, hol!~· 
azzal \'l-rzri ~l'lwt ii~~iin a má~ikon. HannÍtnak 
t'!!Í'"z a szh·i'·i!! hatott a hír. mií·rt i.- .-zín· a 
~~ííz oltárúlw~ wzettt·. Bi'·nultan ro.-k:ult It• az 
oltár lépesííjért•. Nr•m. ez nt•m lelwt Í!!az. hol!)' 
az a lélek. mt'ly tit oly nai!Y "zt•n•tt•ttel ,·ezt·tte 
az Het ii~,·i'·nn'•n, t-" amikor a kt·rt·sztjt' alatt 
ii~~zero~kadt. 'fiilr•melte. mt'>!! mo~t j,.· fiilt·be 
esen!! ~za\'a: "Hanna. nem akar ~zt·nt lenni'!·' 
Fájún kim it ja imakiiny\"t'l. melyht•n ott van 
lllt'l! a mt:,!~·hííjti kiúlt\"án~·· mit pár hwl t•z. 
t•líítt kiadntt: 

Test\"t'-r. mit hortlozol ·~ 
Én Kri!'ztu~ kt're"ztjl•t honlozom! h tn· 

dom. ho:,!y It• m·m lt'ht'lem soha. J iijj hát. test
\'t'r, a szt•nwtll·s t'·jjeli'·n. ~zálljon fr·l imánk az 
t'·l!ht': .• t ram. ha ken•"ztt·t ad túl. adj hozzá 
t•ríít is!'" 

A Táhor ht'l!'·{·n holt!o:,! Jlt'rt't•inklwn pedi!! 
tanulj•tk mt·:r a nal!y Í:,!az"á:,!ot: .. L ram. ha a 
Kál\"ária dr. a ,.z,·m·t•tft•,.Jwn. az I~ten kohú· 
tiizt'·hen eríísi.itlik jt•llt•miink !··A plt•húniatl'mp· 
lomhan nal-(~·hííjtlwn mintlt·n pl-nh'ken e"tt' 
e na:,!y kl•nlé"l'krííl tartunk "zentJw,.zt'•dt·t. 

Tt•"h Í'rt·k. mintln~újan jiijjt·tl'k! 
.-\ "zt·mt-luil kiinnyt·k pt'l"l'l-(tlt'k mint drál!a 

!!' iin!!\ "z•·nwk. í·n·ztt·. ho!!\' itt rwki \"alamit 
;.~.·lek~·tlnit• kt-11. nw rt r w ni· hal!' hatja "lw~zni 
azt a lelki'!. kitwk :mn\"it kii,.ziinlwt. Tt·kintett• 
~iiriil,.iklik a tt·mploinon. ~z•·nw mt':,!Pilwn 
\rpátlházi Szt·nt \larl-(it k{·p{•n. a nut:,!\'arok 

•zt·nt áldozatún. J,ott•n•·m. \rpútlházi ~zt•nt 
\lar:,.:it í·l•·tí·rwk úldozat{l\·al nwl-(nH·ntt•tt ~"I!Y 
pu~ztulá"nak indult rwmz•·to·t. -\kkor talán az 
ií parún,·i t'-lt>tt'\'t•l lllt'l-(llwntlwti azt az t'l-(\l"tl1·n 
lt·lkt·t. S az íi l'!trúm i í·l•·tí·t lwh t•zi az· ú Ido
zatok oltúrúra. El-(íí fúkhakí·11t. ho!!\' lu·ll'\ilá
: . .dt~on a •ütí·t í·jt,ozakúh:i í·• annak· fí·n\'Í•III'n 
1111'1-(talál.ia az iiriik t'·lr·t útj-'. t az t·h ,.,zl'tt ·lí·lt·k. 
Fáj ú ,:z Í\\ t• l t í· pi •ZÍ't llnut·n ríoz•alúnl'át. Há
l í· p a tii'"i"•·~. !!iiriin;.r\ii• k•·•k•·n, útra. Elha!!\ta 
a \i lill-( ><zí•p,o{·~t·it. iiriinwit. B,.,;mult a koJ,;,.ior 
falai kiizí•. Feh·t·ttt• a n·nd t'l!' •zt·ríí ruhújút Í•,o 
f..Jajánlotta í·' t·tí·t ú Idozal ul. 

\lúltak a napok. •uhantak a hionapok. •zúll
tak az Í·H·k. Hanna lt·lkí·loííl áradatkt'·nt tiir· 
tl'k t•lií az alázato,.,.Ú!!. a lo·morHI ·" illato• áldo· 
zat\'irá;.rai. \al-(\1111 rit·hí·z \olt t•z az út. Az 
úldozat. nw h ,.j knt·,ozt kí·nt '•·tt 'ú lia ira. , . .,,rt· 
,ÍJho,:ahh . .\ lítloai \iirii,.•·k a tii,i-.·• úttúl.,..rt>á 
loorul a \aksiití·t í·j. alatta túton!! a tt'n!!•·r ííriil· 
to·n ka\ ar:,rí• i in í· n~ o·kkt·l. Kí·t>•Í·I-(ht•t••Í·•. .;;t{~t 
rí·nu·k árrl\ai polipkí·nt 11\lljtj{lk lt>lí·jt• karjn· 
kat. .-\z út porúloan n ,,kadt ., ... kt·r·o·,zi.i•· alatt. 



Atölcli rt"mt>I-(Őn kcrt'sztjf-t és utolsó crc'ifeszí
tésével az t'l-(et keresi. Orjönj!;Ő tenj!;f"r üviiltl> 
viharába számtalanszor ht>lt~sikolt a lélek, sikol· 
tását nt>m tudja feliilmúlni a szél hiimhölése, 
tengt•r iiviiltést', t•lt-mek diirl-(ése. Sikoltására 
mf"l-(remel! a fiild, a h'nl-(t"r, mel-(hasarl az ég. 
"Exsurge Domine", "Ex!<Url-(1' Domint>". A merr-
1 l , J "l , . , k , ... tasac t t'l! 111 rt•aragyol-( 1smet a ert>szt es an-
nak diesfényétől újral~led. Hán)"szor borította 
fel lelkének nyugalmát és ~'I!Yemúlyát a kolos
tor falán heszűrődő gyen·kkaeagá~. HánHzor 
roskadt le cellájának keresztje f"Uítt kinÍeriil· 
ten, hogy nt>m bírja továhh. Dc ft•lvetk újra 
meg ujra keresztjét {•s vitte továhh. Számtalan
szor elindult a Íliniikasszony szohája ft•lé, hogy 
lerázza mal-(áról a szorító Ililineseket és kirl'· 
piiljiin a korlátlan ~<zahad l·lctl1e. Dc fiiléht' 
esenj!;ett a szenvt•tlű Krisztus szava: "Lf"galáhh 
te szeress f'n"em !" Az iiriik fogadalom letétele 
előtt kimomlÍtatatlan nagy lelki válsáj!;on ment 
keresztiil., Ez volt lelkén~~~ lt·l-(~cwst•hh harc~. 
Az anyasal-( és a szerzett>st elt·t v1vta nal!y csata· 
_ját. A kert•szt, az áldozat g~·őziitt. Vél-(leg szer· 
zetes maradt. Hanna 1'1-(bz szívével i:,(azi szerze
tesnő lett. Szívét, ldkl·t 1•gész1'n átadta az ő 
Jegycsérwk, ki \' cronika kendííjekt-nt égt>Ue 
hele az íí tiszta lelkl·he sz1·nvt·rlíí arcát. Lelke 
egybeforrt a szenv1·d1i K~isztussal ~s az iinsa
nyarrratás ml'~tt'n• lett. :\lar ncm 1·legedett meg 
az aÍázatossál-(1-(al, l1•monllás~al {•s a•l k1•mény 
bőjtökkel, hanem a 11'1-(nagyohh mértékht>n sa
nyargatta oston·sapásokkal és szcl-(e~ cilíciumok
kal gyenge tt>stét. Az 1Í t>szményképe és pHda
képe Szent l\largit volt. Egé~z t•gyéniségét, 
életét magáévá tt'ttt'. Boldog )larl-(it az l-lt·tét 
hazájáért ál1lozta fel.íí twdil-( az l'lw~zt•tt IHekht. 

Hanna lelkl·htil hidat {•pítctt. aranyhidat 
földtől az égi:,(, ho:,(y ezen vis~zathhesscn lstt·n· 
hez minden t'IVt'~ZI'tt (pásztor) bárány. Fiatal 
élete hanvatibhan volt. Kiizt•lgf'tt az Ílrája. ho:zy 
véglt•g t>g~·t•siilht•sst>n Jt'·zu~ávaL\ szigorú hííjtiik. 
nagyfokú iinsanyargatá>'ok á:,(vha diintiitték gwn-
1-(e testét. F1·k víí h1•tcgkí-nt kl·~ziilíídiitt a hú~
véti iinnepekr1•. :\lé:,( nw~t i~ aznn tiirtt· drága 
lelkét. ho:,(y mit adhatna az 1Í ,.;zcnt~Í'l-(1'~ Jézu
sának. Valami szfpet. nag~·ot. amit m{•g ~oha 
nem atlott. Ell-rk1'ZI'lt a várvavárt mt!!\·~zomlmt. 
"Viitrelmes haláhu>'áj' á han is az l'ltí·\·~·1lt hűnii. .... 

Köpf: Ave Maria! 

sért szállt: hő.:imája. :\[egkondultak" az. elnémult 
harangok~" és hirdt>tték 'a fl'ltámadást.·• S ~zúgó 
harangok~ktizütt adta át életének lep:szehh aján
dl·kát, az :'ll'[tiszta>'ágos lelkét ';Teremtőjének. 
Az áldozatok oltárára helyezett•kicsiny fáklya 
t>lérte lobogása tetőfokát, dicst'í fényében a ke
rl'sztje alatt iisszt'roskadott léll'k megtalálta az 
iiriik utat. 

Hannának áldozatára íme megnyilt a ke
gyelmek kútja, elmult a szenvedés éj_jele, meg· 
virradt a feltámadás hajnala, meakulpát zen11; 
a megtérő lélek, a tavaszi szellt'5 hozza messzi
ről a harang szavát, mely hirdeti a feltámadást. 
Az iissz1•s Itarangok megkonrlulnak, felemelke
dik ism{•t a kert'sztjl' alatt iisszeroskadt lélek 
{•s a tavaszi napfényhen zÚi!Ó Itarangok között 
kiisziinti újra a ft-ltámarlt Krisztust. A tavaszi 
napsuf!ár felkelti ft-n~·~' hl'aranyozza a kis cel
lát, ahol iiriik pihenőrt> tért egy 1111\-ér. Arcán 
megbékélt mosoly, ml'gtört szeméhen szentek 
misztikus fénw. Az aranvhírl készt'n áll. Elől 
megv a pásztÖr. utána a riyáj. Hanna megdicst'S
iilt lelkt> imával 1irkiidik a hídján átvonuló 
lt-lkt-k fiiWtt . 

Sziénai Szent Bernardin halálának 500 éves fordulójára jelent meg 

SZIENAI SAS 
dnwn a nag~· Sz1•nt é·l1·tra_jza Bar:,.tellini Pl·tt>r tolláhbl. P. Na~ymányok)· Gilhl'rt OF:\1 

fnrdítá~áhan. 

A XV. század t'!!\·ik ll'"lla"'""" jellt>mt" mutatkozik lw az oln~ónak. akinek prédik(!eiójára 
é~ a Jézus Nl',.l:·ii~ztt·l;.t 7-rdl·kí·hcn kift•jtt·tt buzgbl kmlá~ára egé~z Itália kt>resztény {•It-h' 
nwgújul. Lehilin1·~t·lti t'llltek a nap:v l'l!'·{·ni>'égnt>k az Hf"tl'. Tisztt•lf"tl•t akarja niiwlni t>Z a 
kiim·v. A l't·ntt·náriummal ka1w~nlatos ·iinncplésl•knek lt·lki eltikészítésért• mindenki már 

· most nh·assa 1•l ! 
Ára 5•- P. Mt-~rt-ndelheted a Mauyar Barát Kiadóhivatalában, Váeott. 
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A szentkúti búcsúsok nyomában. 
Marosszéki Zoltán O. F. M. 

Kisasszony napja után nemsokára egészen !:'l
hallgat a búcsúsének. A búcsúskereszt, lobogó, hor
dozó-Mária megpihen, de megállapodnak a búc~ú
járók is, akik a nap hevét, eső verését, szél civódá
sát egyaránt hösiesen elviselték. Akik sokszor útta
lan úton, de énekszóval, szent tűzben lángoló arc
cal kétnapi járóföldet is gyalogoltak, hogy meglát
hassák Szúz Máriát! 

ME'glátták Szúz Máriát, sokan többször ls a 
nváron. Most már az emlékéb61 élnek. Búcsúsének 
n~m-igen járja télen, visszahúzódik a lélekbe. mint 
fába a nedvesség, hogy majd tavasszal újra kifa
kadjon, kivirágozzék az első búcsún. 

Kár, hogy minden új \'irágzás árnyalattal má
sabb, egyszerűbb az előbbinél. Minden össze) sirba
száll egy jódallamú idős előénekes és magával vi
szi drága kincsét. sok szép énekét, mert a fiatalok
nak nem tudta áthagyományozni. Egyszerűen a1.ért 
nem. mP!'t nem kell nekik a régi ének. Örök pana
szuk az idöseknek: a mai fiatalok már nem tudják 
E'zeket az énekekl:'t! ... Pusztul a búcsúsének ... 

A ,-eszteségben azonban nem okos dolog azon 
keseregni: mi mindE'n veszett el, szállt sírba, hanem 
megmenteni azt. ami ma még van. Mert még van 
elég pompázó búcsúsénekünk! Ezért szegödtünk a 
szentkúti búcsúsok nyomába. 

Aki meg akarja tanulni a búcsúsok énekeit. f.s 
együtt akar buzduini vE'lük. nem jól teszi, ha csak 
leül a szentkúti templomtéren. vagy csak a haran
gokkal megy elébük. Együtt kell zarándokolni ve
lük attól kezdvE'. hogy elhagyják falujukat és neki
fohászkodnak a hosszú útnak. 

A határban .. felveszik a nyulak csizmáját" (le
vetik lábbelijüket. mezitláb járják meg az útat). 
~nekszóval és imádsággal köszöntik már a legelso 
útszéli feszületet is. és valamennyit Szentkútig. 

l'óuíel bü-nöa J~-zu& kt·nu1-J4·n~ 
Kit 14hz ct-tan uo·mc·rll-an függve'- Szüz 'Má-r!- a 

IlvPn kE'resztrenéző. me>gnvilt lé>l<>kkel habd to
d bb a búcsúsmenet. Ha kápolnát é>rnPk. imádság
gal. énekkel köszöntik az Urat. Sem szobor .. ;em k<>
re>szt nem kerüli el figyelmüket. hiszen (>,·ek óta 
járják már az útat. 
· · Te>rmi-szetesen a vée:eláthatatlan útakon. me>ző
kön. hee:yPkPn megoldják olykor a szil:rorú rendet 
jámbor beszélgetéssel, sz<>líd tréfákkaL De nc>m sok 
időre. mert csak újra előtűnik egy ft>szület ... 

A hosszú. nehéz út végén ott a S7Pntkúti te>mp
lom! Boldog az. aki legelőször mE'gpillantja 1 F<>! i~ 
<zárnyal ,-ídáman-sírv~ "Z ének: 

Lát i uk Anyánk határodat 
G~·önvörü szép templomodat. 
Sirunk a nagy örömben ... 

(Dall.: Dicsértessél ó Mária l 

De ne mPrien senki álnok lélekkel. szennves 
szívvel Szüz Mária elé menni! Az úton megtisztult 
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már minden búcsús lelke a bűnbánatban és a vá
gyakozásban, hogy a szentkúti barátoknál mielöbb 
meggyón. Itt a szentkúti forrás: megtisztul a test is! 
Cipőt húznak, és megfrissülve, vig énekkel bevo
nulnak. Zeng már a harangszó is! 

"fha .J 1 r J t~ 1 dfJ J li 1 J.' u r ü 1 g} 1 
Szólnak a ha-ran-gok zú-gó l~Jlil·Vf • i., Szomorú azív-
Jön-n•k Mil - ri. á- nak buzgó nf- pe- i. 

,,, r J J 1 J. It r r J fi} l J J J 0 • 
vol kl- ~It~ je'Jc, Hol vagyllá-ri-a, í-dn-aiiJ&nkP-

Most szállnak a legszebb énekek az égbe! Min
denki hálát rebeg, hogy erőben-épségben idejutha
tott. 

r rrlrJSliJJJ@IIJltt 
az é • g i Sz úz- a~ ny.it sz i v- ból sze- rP • h, 
ö • röm- mrl ai - u- s•n m119- kö- &zön- tf - ni! 

4 J J J J 1 J u J j 1 r p ~ J. 1 J 1 1 
ed· VÖZ·l·gy menny-or-a.zág gyön-gyfl, hó • li •Ji• ORI· uál, 

~'f -=t=r-=tf:~: fttd=t~--#J J l ;. j l 
Szüz MB .. ri- a kö-szön-té-sünk tró-nu-&od-hoz az.ill. 

Nyitva áll előttUnk a szentkúti templom. 
Ahol ekszlik minden bú és fájdalom. 
Üd\·özlégy. mennyország gyöngye ... 

~--=td7H~~- u• ij~4"1"#?fr r J l 
D1 c.,.,;r tfs s~k a .1.- z us 
,1, .t - lJ il - ló - tot.: sze nl ne • w ! 

E ozrp azó-•a~ lö punk az•nl 

~~~-. 
• 

!ut._ll~ kod-ba, E d"':. a 11yánk. a1 ti:' TUflly-10.-tá-aud- ra: 

f ~ r r 1 r 1 FF w 1 u ;gj ,. r r r 1 r·l 
Di-catlr-tes- afk &l Úr Jé - z.us n• ·ve! }'(em jö-het • ne 
Ja- ten ho. zott m'in-ket e azent hely-rt! 

~· ~:::lt; ; r l r • r l r r l r J J lii#.J 
~zt~bb momlt\t :1j kunk ra, ruint ha mancl-ju.lr.: Üd-vOzll;gy Má- ri- a! 

~-J j u l J i 1J l ,; J j l J J i 
(',\. ,ör·logy lironlkút·n•'k tün·<lok-lö Csil-la- ga, 

~~-~---~ í.i~~~ _.[;-!~ ,;•· ~4 
A :':z tip Ult'Tmy llT szoi.y 11aK }ü· 1·.-ily ~~~ A~z..ez.o-ny.1: 

Te köszöntésedre messziröl fáradtunk 
Kedves Mesanyánk, könyörülj mirajt'unk! 

Honnan érdemeltük ezt a nagy kegyelmet. 
Hogy most mt'gláthatjuk drága szent képedet? 



~tEH (Tr l J J r J W í3 
\"IUl·~ a- kl 1u• !I.Zt'·rt>t-m~ a Sz\iz }.{á-rt-át?_ 

Mi-dlin hozzót1k 1gy in- té- 1i a-nya- i ~za-vci.L-

~~ J w 2 1 w w itfu· J~i 
Mind -nyá - ja11 hoz - zcin1 

4' r r r r 1 ElLa:= r 1 ; J gj 
Le - tOr - lóm b:i ua tos, büs kOny _ nye_ i _ tt>k. 

Jöjjön ide a bánatos özvegy és árva 
Itt van a kegyes Szüzanya, megviga~ztalja! 

Eloszlik itt a bú és a fájdalom, ezt igéri az 
ének. Mert tengernyi a baj! Egyik fiú künn veszett 
Oroszországban, jég érte a búzát, nem lesz tüzelő ... 
Minden reménység összeomlott. . . Ki tud itt vi
gasztalni? Csak aki épen így, vagy még jobban 
érezte a föld keserüségét, hogy számkivetés életünk 
minden napja. Az tud vigasztalni, aki Fiát, pgyet
len termését és reménységét, Jézusát holtan tar
totta ölében: Szűz Mária! 

A kt k l ti" _wi It>- l tk, muul- nyá J lm kOny- IIJI'Z 7. t' !1'k ~ 

~c-$Eftr~~~y=p~-W~ 
Mt~rt u Fáj-d.,} rnA& A-ny..... ~ztnt fi- át HJY si riil .i~: 

ftt-L-:::::~~~m ~~~ 
' . ~ 

Jajj nt- ktm, J<1JJ TU' ktorn. mt>ghlllt kt>tl VPS !IV .. rme kl'm. 

Nézzétek a Szüzanyát, halva tartja Magzatát. 
Van-e, aki nem szánja, ha szavait így hallja: 
Jajj nekem, jajj nekem, meghalt szegény gyerme

[kem! 

é-#=-tv'~'l;ji_~~ F;.Jd --wrij~TfJ@J 
K;i.l-v& ·ri · a v~- n·~ u1· rnn r.,. w~- té . \'Pl van bEO von-va. 

~ r r r 1 .:. 1 • w : 1 ; 1 ,; i 1 : u ·@ 
~izz ff't a ~l - va . ri - á - ra l A Sz ti z <jy.:Í-IOZ.i-ril !_ 

4' w r w ;; 1dw w .J +C=m~ 
fli • ~or·pl- ~a szép ró-zsa nyi-lik a. Ool- yo-tUn, 
OH alt a FaJ· dal-DU\~ Szliz, rnint fgJ li- li_ om-szál. 

,, t~ ~ r 1 r r J 1 t v r J 1 i r .J 
Ne'" Z1, ho9J Satnt Fi- a urn.vvd a k@-reszt-fárl. 

4• J· r J i Ip J ; J 1 r J J ,w 1 w i * 11 

Ó, tl 1u ha9yj, l~p ve-lt~m, flij-l\al-lutt"- Sz\'iz. a-tt~·Um1 

fíg-..-,- . d . ,; 
~- i 0 

:-\l t :'.zt>nl S:züz f,t.' ,\ül TIJ,t b;t' 

P-·~c;-_-{ ,~.iTm-.~t=E:r~.· ,---~~ 
fi - ál nt>m tn -lá l- ja _.Ta ;j, hitt ki hPz 

~:J #y-::p-J F,1TJ ~ 1. r J r r l r 938 
flol vagy é. d•o Jé-zus, eze-rel-mes szii-löl- t.!m, 

,,, er r r 1 J r J J 1 J. ~ 1 r e r 1 r J u 1 
Ki ntH-kül már a vi-tá- gon hol-iig ár-va let-tem. 

Hoz-ztid jűt-tünk A nyá nk, hogy-ha meg hall - gat- nál, 

éLpg4aJbJ=g;gG • sz 1 utE 
Szo-mo-ni. a szí-vünk, ha meg-vi-gasz-tal-nál.. 

,~ J. ~±G±t ; l :r:: :n l í i j 
Any- n~i a szí- vünk nE'K, lel- künk-ne'k pa. na-sza, 

""" ii)l;jll 
NJ~l-vünk az- ~al naig csak t>l s~m so- rol • hat- ja! 

A legkedvesebb búcsúsdallamok ezek. "Akik 
ide jöttetek" dallamára éneklik a legszebb Fájdal
mas Szűzanya-szöveget: 

Szúz Mária gyászvirág, 
Mély bánatot termő ág. 
Mint összetört rózsaszál, 
Jajj, de árván maradtál! 
Mária, Mária, hétfájdalmú Szűzany'l! 

Mennyivel könnyebb elviselni szenvedésünket, 
ha meggopdoljuk, hogy a bűnnélküli Szűzanyának 
még sokkal nagyobb fájdalom járta át lelkét. Mi 
ugyan bűneinkért megérdemeljük a büntetést ... 

A Szűzanya így simítja le a borút, bajt, szen
vedést homlokunkról és lelkünkről. Megkönnyeb
bülve kelünk fel. 

Új zarándokok jönnek, új népviseletben, új 
színt, új pompát, új éneket hoznak messze vidékről. 

t-=--· • -E:ft<-F0 r 1 J 1 r r r Ld 
Súi z ~lá n - a ö - rö - m~ - re jót-tiink - d t> 

'*": ~ ~C::-f_.;.-J4$j l j ; J l 4 : ; j . ' 
f' ::.7.~>nt lu• ly re! Kó- sz ön- h- ni jót- tünk, P-gPk 

1. i lt o m..t, ~á· ri- a, Szent kút- nak 1'1-Z~p esi!- la- Qa! 

t&-f't·~~~~~~-wgj dl;; #$~ 
t; . 

11,1 - v oz. ltigy Má - ri -. a, P - gek f - kt~s . f'é - g~. 
~: - ur HH ko s1.on tu11k fold· npk d i- (':_.;,·i ~f • ::1e! 

~~:::-'~:.i~~~=~--···cJ==r=t±~~ ,, 
Sz('bb vag)· haJ - nal - c&il • lag - r . .il, 

A rt>g ljfl li gyóngy-har- ma~ - nB. l 1 

::l-;;=,~ ~ • n n [· :m~,~J=!~-=t:=t:+=~ 
~ .-=:;:::=-~· -:- ~~!" -~~-=d .:=EL~--~~ 

ll- la- t,1- zi.Í pl·ros pün-kös-di {'Ó-zsa-sztll! 
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~_!<.-=c-. · .. ~.- .~.· ~ .•.• ·' ~··.- ~.. ... __ \- "'· ·f-:;:.·.:~-.$il .. ·~ ~~:.::_._._ •:- +;_J - ·- :w·-~ ~ ~ - -
L\ \'ÍIZ -1.;~1\' \,t:\ I'J n ~wcingy v i - ni~1 t'7,Í\' 
,j,z Pg Ht>- ~1.'/t'- \t'lll-h.'\r-m;lf j<t r,i,I ~7.illl' -

"~_::}s.~~~:'I~~-=r ~Ti_~~'> •\_ ~-~ ~ZE~J~-'d 
R HJI t> no~z teH ~:zúz sz t• rPl mt>ll m,; ~~·. 

$rtttt $_r_f2r-=i'- ~i\~~5:~JE-ill 
száz-szor <il 1h1tt (]!fÖn 9Y•, l~ - pi>t"S - 'ké 'j('~- -

Allandó itt az Isten dicsérete, aki Szüzanyánk
ban oly páratlan. csodálatos \'irágot tcrerntett a 
földre! És hiába ereszkedik alá az este. az imádság 
és ének meg nem szünik. Csak mikor már igen be
sötétedik és lehűl a \·ölgyben a lewgö. csak akk0r 
vonulnak vissza házaikba! 

A gycrmcknl•pség álmosan hunyorog. ideje, 
hogy aludjanak már. Az előénekes bele is kezd az 
estéli énekbe: 

h~ !fo-_,;-+ j-w\3 3.,_~- ~-.~_c· •l~~"2---··' ._ 7-r--- - ~ •· •- ~·+wi ~-----~ 
DHS~T' IE'~- eP'k az l" r .JP z us nE' - """: ""; 
Is- hm ho-zott tninkPt t' sztont bf>ly _ re. • em JCI·hPI Il" 

~~#i·t,-, -r=rl ,-, ~"' -2§3 
sz .. bbmondai. aj-kunk-ra Hogyha mondJuk t'd\"Oz!Pgy r-.18.- n- a' 

l\lire •:égetér a hat vers, úgy alusznak a gyer
mekek, mint a tej ... De az igazi búcsús átvirraszt~ 
ja. az éjtszakát imádsággal és énekkel! Egyik sze
baban megkezdik a .. tizenkét óra énekét." 

C,iusio 

ff~_c-.;~~~~c.:-~4-~~:·_~-i) 
!::gy az (Í - ra, Pgy ~z Is.- ft>n az Pg- iMon. 

, A- k1 la. -kik ft>nn a md- thi~ P- rif>k- ilf'n. 

~~}~~~g -~=i:-;a 
~_,;;=-~- -._..----- •'---- ----- . 

L gp~,( hj)n mf'rl:lJf'k-bHl. la ko Zik mi sz l vúnkbl'n. 

Két óra a hit és a reménység állandó ápolá
sára figyelmezteti a búcsús!. három óra az imá
dandó és jelenlé•;0 Szentháromságot juttatja eszébe. 
Szüz l\Iáriát négy angyal vitte a mennyorszár,ba. 
erre gondolunk négy órakor. Öt óra Krisztus öt ~L·
bét, hat óra Krisztus föltámadását, hét óra hét sza
\'át a kereszten, id{~zi fel. 1\'yolc a boldogság, kqenc 
az angyali kar, tízparancsolatot kell tartani. Tizen
egyórakor is fölfogadta az l:r szöllejébe a munl<á
sokat, nagy viga;ztalás és biztatás ez az idősebb bú
csúsoknak ... Vajha együtt ülhetnének tizenkétóra
kor a tizenkét apostollal az örök élet lakomá.J.!n! ... 

l\Iásik szabában mást (•nekelnek. Valaki rette
netes történetet tud: 

::i:::ir::---- -- ---~. ___. ':'l 
~~ ..j_-i.·~r-~·~·:-c_~~--c,_• J l 
~ . 

ll:t:: <J d"·'" •,1k • ..... rl,;~;r._im j li\_ (su rla ln r- t~- llt' tr•! mnntl\•k ~ 

~;'~ff.i•L 1.,. • ; 1. J ;; J 1 
A u11 ly~:• tH•m h.11J(•t ta t<Jk, O-lyan tor t~- n~. tf'f mon dok~ 

A v<'•git(·lct borzalmait fL·ltáró ének \'l'g<'•n el
panaszolta a jó Krisztina néni, hogy a mai fiatalak 
kinevetik ezt az énekét, vagy mC'g sem hallgatják .. 
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Már dereng az ég alja, a "piros hajnal" bonto
gatja szárnyát. Nosza felcsendül a reggeli köszöntő: 

Keljetek fel, kik elaludtatok! 
Akik buzgón nem imádkoztatok. 
Vigyázzatok, hogy koszorútokon 
A piros rózsa el ne hervadjon! 

(Dallama: Nézz fel bűnös ... l 

"Keljetek fel az álomból!" - hallik innen ·~. 
onnan is. Föl is serkennek szaporán a kis búcsúsok. 
Itt is, ott is fölbukkan álmos, kócos fejecskéjük. 
Hamar segít rajtuk a hideg víz! A felkelő nap sen
kit sem talál álomban. 

Mindenfelől szárnyal újra az ének. Jó búcsús 
minden szentmisét végigénekeL !gy aztán hamaro
san delelőre hág a nap. Délben már indulniuk kP:I 
hazafelé! ... 

Mégegyszer megnézik a Szüzanya arcát, ho2:y 
azután jól lelkükben maradjon. Elrebegik utolsó 
imáikat, legszebb énekeiket és fájó szívvel elbú
csúznak a templomtól. Megzendül újra a harangszó. 
Festői rendben indul a búcsússereg; énekkel jöttek, 
enekkel mennek hazafelé: 

Jlarl:ntcto 

--fit_c-i'::c_~ci_Ö:> Jd2!bJ5 Jl J i •ll 
1 A. h<~- j.._ fi•Tl- nt>k ll!· :i- ll'i~l, ~,Ú-I'i- a St'·\]Íis! 

~zPut \.;- lt'k is- 1~11 milt-ká- j."'., M(i· ri· a ~~-qih~ 
~ ~ . "=" 

~j~Jii)Jl~ t~} p)J 
T~-gt-l\ vol-tunk Kö-&zon·tt'- ni. Mtíl-tóz·lass hát mt'g·hall-gal-ni ~ 

'*e J· :S : 1 J. ~ ) 8b l J\; ; l J3 

Valameddig lehet hallani őket, de azután, hogy 
eltüntek, elenyészik az énekük is. Lelkük terhét 
otthagyták a szentkúti gyóntatószékben, szívük bá
natát elsírták a Fájdalmas Anya előtt. Megvigasz
talódtak, megkönnyebbültek. 

Egyik útkanyarulatnál mégegyszer feltűnik 
előttük a szentkúti templom, mégegyszer búcsút in
tenek feléje, aztán meggyorsítva lépésüket, lelkük
ben a Szüzanya képével térnek a hazai útra ... 

A szentkúti búcsúsok nyomában szedtünk né
hány szál virágot. Földbe ültetjük, hogy megma
radjon, illatozzon és ciszaporadjon ez a csodálat•Js 
virág: a búcsús ének' 

tJZENTEK JULIAN BARATf:RT. 

Ah. menni, menni kell ma innen messze. 
valami új. nagy, szent dolgot keresve! 
Azt nem tudom, mi. - csak, hogy hívogat bP'ln 
valami, s arra. csakis arra lettc1n. 

Üzentek !il\·ol földek. belső titkok: 
.. Meghódit.Jsra ért az ösi birtok. 
öröknapoktól neked rendelt orszúg! 
Kül,:ö csorl{lk minrl töle hullott morzsúk. 

!\-lo~t konk\'bztúdor ll·gy!. Nern! .Juli;'tn p:tp, 
ki indul. bot-sarutlan. Az,.;ícmak. 
s ki hog:cha ki•sik. m:ncten \'t•glc>" \"('.'IH'' 

Súrgún felhi\z>!-: kiidlii kelet al,i;L 
Ma hivnak l<ínli i·s bc>nn. mcnn1 :nTa. 
hol li·leklitkol< \'Úrnak. messze, me,.;,;ze. 

Kubln~·i Decst>. 
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Egy . , 
aranym1ses kapucinus páter. 

Október hó 17-én bensőséges ün
nepe volt a nagyváradi kapucinus 
rendháznak. Ekkor töltötte be a 
rendház főnöke, P. Somhegyi Vere
mund papságának ötvenedik eszten
dejét, és mutatta be az tlmak hála
adó ünnepi szentmiséjét az általa 
nemrégen müvésziesen restaurált 
templomban. 

meni elöre bátran azon az úton, 
amelyet kijelölt számára a Gondvi
selés és Rendjének szabálvzata. 
Sziklaszllárd jellem, az elvek harco
sa, aki nem alkuszik, hanem síkra 
száll bátran az igazságért, még altkor 
is, amikor vértanúság vár reá, mint 
a kommunizmus idejében. 

ládi nevét is "Somhegyi"-re változ
tassa. - A szerzetesrendl kötel.;kben 
eltöltött ötven év az üdvös és hasz
nos munkák szakadatlan láncolata 
volt. Lelkipásztori téren ugyan nem 
érte el első célját, hogy mlnt szer
zetesmisszionárius a pogányok !tözött 
hirdethesse az evangéliumot, de an
nál több alkalma nyilt arra, hogy 
magyar népünket részesitse a bit és 
itegyelem áldásaiban. - Teológiai, 
filozófiai, gimnáziumi tanár és bitta
nár Pozsonyban, Budapesten, Eszter
gomban, Tatán, házfőnök Pozsony
ban, Budapesten, Tatán, Móron, 1\Iá
riabesnyőn, és most Nagyváradon 
tölti be ezt a tisztet. Kitönö szerve
ző képességének bizonyítékai az álta
la létrehozott szövetkezetek, katilli
kus körök, iskolák, internátusok, stb. 
Most éppen Nagyvaradon is egy ta
noncinternátus létesítésén fáradozik. 
liegírta a Kapucinus Rend rövid tör
ténetét is, és a budai kapucinus temp
lom restaurálása alkalmából egy em
lékkönyvet adott ki. - Különös ér
deme, hogy 1921-töl kezdve a Kapu
cinus Rendet újból belekapcsolta a 
népmissziós munkába is, aminek 
mindig fáradhatatlan buzgalm ú apos
tola volt. Népmissziós és lelkigya
korlatos útjai úgyszólván egész ha
zánkra kiterjednek. 

Minden érzésében és tervében ma-
Sok ezren vannak nemcsak Buda

pest, de az egész ország katolikos hí
vel között, akik Ot személyesen is
merik, és emlékeznek örökké mo
solygó, derils arcára. Hiszen alig hét 
éve távozott el körünkböl a minden
kltöl annyira tisztelt és szerelett 
,.Veremund Atya", akiben nemcsak 
a budai kapucinus egyházközség hí
vei, de egész Budapest katolikos kö
zönsége is egy igazi, az tlr Jézus 
ügyéért és hívelért mindent feláldoz
nl kész lelkipásztort vesztett t>l, aki 
azonban lelkében és imáiban a tá
volban is hű maradt Budapest népé
hez. 

Rendi tartományfőnöke jogos büsz
keséggel állapithatta meg róla az 
ünnepségre kibocsátott meghívóban, 
hogy ,.az eltelt öt évtized alatt szám
talan kegyelmet árasztott ki a Gond
viselés a jubiláns apostoli lelkén ke
resztül magyar népünkre, a szenve
dők, nélkülözők százaira, a szebb jö
vőről álmodozó magyar ifjúságra és 
az istenes élet útjára visszatért bűn
bánó lelkek ezreire". 

Szent Ferenc Atyánknak hűséges 
fia, aki sohasem lankadt, sohascm 
e~oüggedt, sohasem tétovázott, hanem 

gyar, bár eredetére nézve német. A 
fejérmegyel Balinka községben szü
letett 1870. március 15-én. Szüh!inek 
ll. gyermeke. A magyaros érust es 
lelkületd szüleitö! örökölte, és a ma
gyar nép iránti nagy szeretete ösztö
nözte arra, hogy "Schweighardt" c~a-

Szivünkből kivánjuk a jubiláns 
apostolnak, a derék krisztusi mun
kásnak, hogy az tlr bőséges áldása 
és hathatós kegyelme legyen kisérője 
még hosszú éveken át. 

-BK-

BETEGSÉGÜNKBEN ORVOSSÁGUNK. 
Snnt Fe,enc miss:ziója a társadalomban. 

Mindenki boldog akar lenni, de boldogtalan senki 
sem szeretne. Boldog csak Istennel lehet az ember s 
mindenkinek e:: jogában áll. Ez a:: egyenlőség. Isten 
mindenkinek egy lelket adott s egy mennyors:cigct 
ígért. Ezért kii::cleni, fáraclo::ni kell testileg és lclktleg, 
tehát dolgo::unk és imcidko:::unk! A eörös s:oduli:mus 
munka nélkii! ajcinlja-kincilja-igérueti a:: egyenlü.;éget. 
Tcrmés::etesen abból nem les:: semmi. Hogy elterl'lje a 
figydmet a magcim·agyon iga:scigtalan !'lkob:ciscitól, 
oda ordítja a megr·nclult népnek a harmadik r·ilágmeg
r·áltó jels:ót: testt·ériség. Testr·erek, ~l<"társa1; t·ag!JIInk. 
ne hagyjuk magunkat, tartsuuk öss::e. Epcn aki leqjob
ban kiabálja, a többit akarja meunyergelni s a nep 
hátcin óhajt uralomra kcriilni. A lcgs:~bb s:út has:
nálja fl!! aljas s:ánclékának lcleple:ésére. 

.1. Mert mit jelent e s:ú: tcstt•ériség? Kris:tus tu
IIÍtotta, hogy egy atyának t"afi)JIIIlk a gyermekei: ,.ti 
mindnyájan Isten fiai vagytok." A:: Or imcíclsaociban 
feljogosit arra, hogy Atycinkat tege::iik. lia Cfi!J a: 
Atya s mi a gyermekei ragyunk, tehát a rmermekcl; 
<'fi!Jmás kö:útt testr·érek. Testileg, mert a fólclbül alko
tott, lelkileg, mert a:t mauából adta. Ha tcstr·én·k r·a
gyrLilk, akkor ermik a másiknak t·egye és:re a s:iiksé
gét, testi-lelki nyomonís<igcít s igyeke:::ék rajta segí
teni. Amit akars::, hogy neked csclekeclj<'1!ek, te a:t 
tedd elübb mással! A testr·érisérl nemcsak jogot, ~lönyt 
bi::tosit, 1W!JY mástúl segitséget r·círjunk és kapjunk, 
hanem eliis:ör is kötelességet j!'lcnt, hog!J mcisllknak 
neljunk abból, amink ean, még a s::iikségesből is. A: 
igazi testvérek egumcisra nem irigykednek, nem cilinak 

bosszút egymáson, nem kárörvenclök, hanem másnak 
a javát akarják. Keres:tény s:ociáli:musnak is ez az 
alapja. S:ocius a:t jelenti, társ, test 1·ér. Hát legyúnk is 
a:ok a s:ó igaz s legs:iuorríbb értelme:ésében is. 

S:ent Ferenc e:t r·alósitotta meg nemcsak uz em
berekkel, hanern Isten minden tercmtményeit•el. Egyen
kint testr·érének nen•:tc a napot, lwlclat, eirágot. állatot. 
Fratcrni:ált minclenkir·cl, a farkasnak is békejobbot 
nyujtott; i>rktibb nem <'l'ett, hogy a mnclárhugatnak le
gyen ételiik. A ha rmnclikr-endjét·el a t•ilrig ricleg áram
lntcllm a tt·~! !'t~,.i.~l·g meleg s=eretet-hullámait sugározta. 
A s:eyény akció s a: Egri Norma mind az ő nagy s::í
n'•nek Goli-áramlatai. A t·ilcigi rendj<'b<'n is a s:egény
ség s::ellem<'t iktatta köt·etöi /!'Ikébe. Ha nem ragas:
bl!lna/; a rii!]lröc, 1Wm rajonganak a nwlnndókért, köny
Ilyen It• trHiunk moll!lani még a leus:iikségesebbről is, 
c::cl nagyl>cm ho::cí járulttak a lelkek egyensúllitlan 
tart<isálw:: s a társadalmi elégedetlenséget megs:iintet
jiik. Mert a: iinfegyelmczctt, lelkileg független, s:it'ben 
s:abad, sajátjciho: nem ragas:kodó ember egyútt tud 
ére:ni a s:e11r·ecliil"el. nyomorgót•al, nem csak em1iitt 
(;re.:, rle scuítc-ni is akar és tHd és segit is. Testn.'r! 
lát miudc-nkibcn. ukinek segítcui ll'o.s:c·ntl'llh fcllh!tltn.. 
A: ilyen lél!'k V,•ronikn kl•11tl<iJc: kiirt11!J<'ket letoriil: 
Ctrenei Simou: kcres:tiinket -'<'flir r·inni, gonclj~inkat 
megos:tja: cilclott, lriis ké:: elegcrl!'tlt•>~ség:iil lci:ns hom
lokett m<'[/SÍIIIO[/atja. 

·nrrsadcrlmrmk lcinr1l>rm <ill. siessiiuk oltani:' Ai;a
rocl:' Sajrititstl el S:eut Ferenc s:<'llemét. lépj k."11·etiii 
kö:é a \'ilrioi Rendjébe: 1'. Réth:v Apollln.irisz. 
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G A L A M 
IFJÚSÁGI ROVAT 
Rot.'atvezetc5: Dr. Monostory Eleimé 
Eger, Vécsey-utca 25 szám. 

SZEGtNYStG . . . BOLDOGSAG! ... 

Hatalmas fákat gyengéden ráz a 
késő őszi szél. Aranysárga és bibor
\'Örös fale\·elek lassú egymásután 
hullanak a szürke földre. 

Egy röpke pillanatra leszállo~ a 
huszadik század büszke magasl,ltai
ról, és gondolatban végigjárom Eise
nach görbe utcácskái!. 

Ahitattal állok meg egy fogadó t:d
varán, egy nyomorúságos kis viskó 
előtt. Eredetileg istállónak épült, ké
sőbb azonban fenséges célt szolg:i:t. 
Itt húzta meg magát ll. Endre ltirály 
leánya, Szent Erzsébet, mikor só~:ora 
kiűzte Wartburgból. Ebben a düle
dező istállónak csúfolt disznóólban 
mondott le gyermekeiről, két udvar
hölgye szerető gondoskodásáról, sőt 
még a hatalmas Frigyes császár ke· 
zéröl is. . . az édes Jé:usért! Lajos 
herceg ifjú öz\·egye koldult, és bete
geket ápolt, Darócban járt és osto 
rozta magát. Dohos szalmán aludt é~ 
az életével megmutatta, hogy a leg
tökéletesebb boldogságo! csak a lel
kileg egészen szegény ismerheU meg. 

A keresztre\·ert vérző szívű Krisz
tus Erzsébet homlokára is ráleh~lte 
szeretet-csókját. de ezzel együtt vál
laira helyezte keresztjét is. "ts Er
zsébet kimondhatatlan örömmd. nw
solyogva. dalolva \'iselte az Üdvözi:ő 
legdrágább ajándékát. Jézus jegvese 
nap-nap után felfeszítette magát a 
keresztfára. Nap-nap után \'égigjárta 
a Golgotftt, hűségesen kö,·et,·e Sz.-nt 
Ferenc nyomdokait. Sokan ne•n n•t
ték észre a lábanyomán fakadó virá
gokat, ö azonban szi\·esen viselte a 
legszörnyűbb megpróbáltatúsokat is. 
Akit szeret az úr, megfenyíti. (Péld 
3, 12.) J::s a Poverelló kis nö\·érét 
annyira szerette az úr Jézus. hogy 
24 éves korára már a lelki tökéletes
ségig érlelte. Bencze 1\lárla 

KtT SZO. 
A gimnázium tornacsarnokában 

gyülekezünk. Egy kedves, öreg há
csitól búcsúzunk, öreg igdzg.1t.J 
Urunk válik meg tőlünk. A ,zivek
ben a búcsúzás fájó érzése feszí\. 

B D ú c 
Mindenki sajnálja a távozását, hi
szen második apánk volt. 

Idős ősz bácsi lép a terembe. El
hallgatnak a fecsegők. Komoly;;flg. a 
lélek fájdalma ül ki a mindig vidám 
gyermek arcokra. A nyugalomba vo
nuló igazgató úr haját megfehérítet
tc az idő. a gond. A gond, ::~mellyel 
őrködött diákjai felett, mint az 'llvó 
bajtúrsak mellett a hős katona őr
szem. Ismerte és szerette fialt. Sze
rette és megértette. Megértette rsi
nyeiket, együtt nevetett velük és 
együtt dolgozott mindenklvel. Nem 
dorgálással, fenyltéssel javltotta fiait, 
hanem szeretettel, megértéssel. jó
szóval. 

Fellép az emelvényre. Nem sokat 
mond, de diákjai büszkeséggel, há
lával néznek reá, és köszönik ezt a 
pár szót is. 

Befejezi mondanivalóját, elbú<:sú
zik, és két szót vés szívünkbe. Két 
szót, me ly ben benne van minden sze
retete, kedvessége, féltése: ,.Fiaim! 
Istennel előre!" Plukovich István 

ISTEN 1\IOSOLYOG AZ 2GB0L .. 

bten mosolyog az égből, 
Mikor az embert látja. 
Lehajol hozzá a földre, 
Felviszi a mennyországba. 

S a lélek néha, csak akkor 
Veszi az Istent észre, 
lViikor felvitte magához 
A földről a szép égbe ... 

Pintér József, Kecskemét. 

AZ IMAROL. 
A jó lsten az imádságot az~rt ad

ta, hogy beszélgetni tudjunk Vele, 
feszélyezettség nélkül, bizalmasan 
Csak azzal tudunk ilyen közvetlenül 
beszélgetni, akit szeretünk, s akit.:>l 
reméljük, hogy meghallgat m:nket. 
A legkisebb jó, ami történik velünk, 
mind Tőle származik. Néha !<özvet
lenül, néha közvetve. Imádkozunk 
tehát, nemcsak mert "kell", mert a 
vallásunk parancsolja, hanem coupfln 
szeretetből Krisztusunk Iránt. Jól 
esik nekünk beszélgetni Vele, mert 
O biztosan meghallgat minket. Olyan 
jó a feszület előtt leborulni, kiönteni 

Jézuskám, a Tied vagyok! 
Péter érted mlndenre kész. 
S kérdi Jézus féltőn, szenten: 
Akkor ls, Péter, ha nehéz? 

minden örömünket, fájdalmunkat, a 
legjóságosabb Atyának, a lel!szere
tetteljesebb Testvérnek, Istenünknek, 
Krisztusunknak ... Szlvünk, lelkünk, 
eszünk, egész lényünk imádkozik, ha 
meggondoljuk, hogy a királyok Ki
rályával, magával TeremtönkkeL Al
kotónkkal beszélünk, akinek létezé
sünket, életünket köszönhetjük. Az 
ima közelebb emel Krisztushoz, ·
márpedig ez a legfőbb célunk, cent
rális alapgondolata életünknek. Ezért 
élünk, s ezért imádkozunk. 

Ll&vay Piroska, Nagykanizsa. 

DICS2RJtTEK AZ URAT! 

úgy 9 óra felé, mikor a fehér falu, 
piros tetös kis házak fázósan bujnak 
meg a szürkületben, tisztán csen11ve, 
bongva szólal meg az én kis falum 
harangja. Hirdeti: dícsérjétek az 
Urat. Ahitattal kulcsolom össze lteze
met . . . Olyan jó, megnyugtató, úgy 
tudom érezni, és úgy látja a !elltem, 
hogy ott fenn az úr szeme mooolygó 
szeretettel pillant le. Mecsek! 1\largit. 

Szent Ferenc mlnden tisztelőjének állandó olvasmán,·a 

a FIORETTI, azaz VIRÁGSZÁLAK 
Szent Fer ene és társai életéböl. 
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A világirodalom gyöngye minden fejezete. A ferences szel
lem ölt testet alakjaiban, életszemléletünk szépségei, a ferences 
bűnbánat alázata és az igazi orom tudománya teszi bol
doggá s lelkileg gazdaggá az elsö testvérek szegényes életét. 
A könyv ára: .J•- t•. A szállítási költségeket a kiadóhh a tal fizeti. 



Rendtartományunk elöljáróság& a 
Magyar Barát kiadóhivatalának szer
vezetében személy! változást rendelt 
el. K o v á e s K a m ill testvért a 
Magyar Szentföldre helyezte, s he
lyébe F e b é r D a m á z okleveles 
hitoktató-testvért nevezte kl. Kamill 
testvér lelkes munkájának és nép
szerúségének köszönheti a Magyar 
Barát, hogy kiadványai - különösen 
a népi ájtatosságok füzetkél - or
szágos mozgalmat inditbattak, s a 
téli engesztelö kilencedek, a szállás
keresés, a lurdl ájtatosság, a Fájdal
mas Szúz ájtatosságai oly széles ré
tegét ölelték fel a magyar falvak és 
városok lakosságának. A gyöngyösi 
Fájdalmas Szúz kegyhelyének m~R:· 
ismertetésében és a zarándoklatok 
megszervezésében pedig elsöran~ú 
apostolnak bizonyult. A Magyar 
Barát szerkesztösége és minden ol
\'asója, a lelkes terjesztötestvérek és 
jámbor elöimádkozók hálás lélekkel 
imádkoznak érte, s kivánnak áldást 
új munkakörére! - Damáz testvér 
Siklósról került a Magyar Barát kö
vetség-ébe, s már a drávameuti or· 
mánysági magyar falvak vallási lik
tatásában megmutatta apostoli Ielkii
letét. l\lost az élö szó helyébe az író
asztal t's a ferences sajtó szervezése 
és terjesztése kernl. Mérbetetlt'nül 
nagyobb apostoli terület, mlnt 'l:ll ed
digi, hiszen népi mozgalmunkon ke
resztül százezrekhez visz hitet, lelki 

erösséget, vigasztalást mlnden külde
ménye. Nagyon kérem Kedves Elií~ 
fizetőinket és Terjesztöinkct, szere!l
sék meg Damáz testvért ls, s az ed
digi bizalommal keressék fel minden 
kiadóhivatali üg;,.·ükben. Damáz tebl
vér Vácról irányítja a kiadóhivatali 
üzemet. Obozzá tehát a megremlelé
sck, elöfizetések, felszólalások, tuda
liolá.sok, cimváltozások, stb. tartoz
nak. Ezekben az ügyekben a kiivet
kezö eimre írjanak: Magyar Barát 
ldadóhivatala, VAC. A szerkes:r.töségi 
ilgyek továbbra is Gyöngyösön ma
radnak. 

A SZALLASKERES2S hordozható 
képét szép szinekben festette meg 
kedvelt festöművészünk, Márton La
jos. Megható melegséggel ábrázolja 
azt a szorongó helyzetet, amelyben 
Szűz Mliria és Szent József szállást 
keresett Betlehemben, hogy otthona 
legyen a kis Jézuskának. Az ájtatos
sá~tot ez elött a szentkép elölt végez
zük ezentúl, ezt a képet hordozzuk 
körmenetileg házról-házra, s ezt ál
datjuk meg a pappal, mielött a szent
kilencedet megkezdjük. Ara a külön
leges csomagolással és a portóval 
együtt darabonkint 3.- pengö. 

megfelelő kilenc napot a helyi igé·· 
nyek szerint és szervezzék be a hí
veket. A szentkilencedhez szükség~s 
kis füzetkék a Magyar Barát klddó
hivatalában kaphatók, Vácott. ösz
szes kiadványainkat tartalmazó meg
rendelólapokat nagyobb bösP.gben 
küldünk minden előfizetőnknek és 
terjesztönknek. 

()j könyvekkel gazdagítottuk a 1e
rences irodalmat. Jelen számunk hir
detéseiben megismerkedhet velük az 
olvasó. Különösen a Fioretti, azaz 
Virágszálak Szent Ferenc és társai 
életéből c. könyvünket ajánljuk Ked
ves Olvasóinknak, amelyból Szent 
Ferenc Atyánk életének legbensősé
gesebb élményeit ismerhetjük meg. 
Szent Ferenc gyermekeinek állandó 
olvasmánya ez a világirodalmi szem
pontból is páratlan alkotás. Tekintet
tel a nagy kelendöségre, nagyon ké
rem Szent Ferenc Atyánk minden 
tisztelőjét, hogy mennél hamarább 
szerezze be ezt a könyvet, s igy te
gye lehetövé az ólomanyag beolvasz
tása előtt az újabb kiadás megjele
nését. 

Sziénai Szent Bernardin halálának 
500 éves fordulójára jelent meg Bar
gellini tollából és Nagymányoky Gil-

Kilencedjeinket a téli hónapokban bert OFM. fordításában a nagy Szent 
az idén is megtartjuk. Novemberben életrajza SZIENAI SAS címen. A 
Árpádházi Szent Margithoz, icg- nagyszerű munka élvezetes és rend
újabb magyar szentünkhöz imádko- kivül tanulságos olvasmánya minden 
zunk, decemberben a SzálláskeresP.st katolikus hívőnek. Különösen a ter
végezzük, januárban a Szentatya ciáriusok nem nélkülözhetik. 
akaratának megfelelőleg a Szeplö- özv. 2zsiás Antalné és Berend Ki
telen Szív engesztelésére, februárbar, roly előfizetett a Magyar Barátra. 
a lurdi Szüzanya, márciusban pedig. azonban elfelejtette a befizetélapra 
a Fájdalmas Szüzanya tiszteletére jegyezni lakóhelyét (a postabélyegző 
tartunk kilencnapos ájtatosságot. is elmosódott!). Szeretettel kérjük, je
Már most kérjük az elöljáró és e!ö- lezzék lakcímüket, hogy a beküldött 
imádkozó testvéreket, hogy így osz- összeget könyvelhessük és a lapot 
szák be a telet, válasszák me~ a zavartalanul megküldhessük. 

P. dr. Dám Ince OFM, a Magyar Barát szerkesztóje 

FERENCES SZEMMEL 
(FERENCES TÉMÁK - MAl FELADATOK) 

címen köti csokorba azokat a tanulmányokat, am€lyekben egy évtizeden 
keresztül o ferences szellemet szolgálta. Összefoglalá címei is jelzik szem
pontjait : Az isteni kegyelem remeklése, A szentségimádák iskolája, Szent 
Ferenc lelke, A ferences iskola hagyatéka, Prohászka küldetése, Egyház és 
nép1seg címen kerülnek ferences megvilágítác;ba korunk nagy kérdései, 

fordulói, eszményei. 

A 360 oldalas kotet áro : 7·- P. - Megrendelheted a Magyor Barót 
l(iadóhivatalában Vácott, vagy a szP-rzónél Gyöngyösön. 

/tt)~-
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Ara darabonkint m fillér l 



ÚJ KÖNYVEINK 

1-
A KARÁCSONYI KÖNYVESPOLCON 

SAJTO ALATI': MEGJELENT: . 
- Mai feladatok. Ara 7.- P. Virágszálak Szent Ferenc és társal életéböl. Fioretti. 

(Szent Ferenc élete legendákban. ) Kószeghy Ml- Kiss Szaléz, OFM: 1\lindent az Istenért! Lechner Mária 
hály dr. fordítása. Ara 4.- P. Franciska anya jellemrajza. Ara 4.- P. (lll. Ki-

Bargellini-Nagymányoky: Szlénai Sas. Sziénai Szent adás sajtó alatt.) 
Bernardin élete. Ara 5.- P. Dám Ince, OFM.: Egyház és népiség. Ara 5.- P. 

Dám Ince, OFM.: Ferences szemmel. Ferences témák Roznik Rajnér, OFM.: Krlaztus útján. Ara 7.- P. ----
AIIUlnl Szent Ferenc U.telete (elfogyott) 
Arpidhúl Szent Mamt &latelete (60 fillér) 
F6Jdalmaa Szlizanya &la&elele (60 fillér) 
Jésu Szive U.telete (80 fillér) 
IDa Szea& Teréz tisztelete (60 flllér) 
LunU 6J&a&c.q (60 fillér) 
Pádaal SzeD& ADW U.telele (60 fillér) 
Szállist kerea a heu& Cuücl (60 fillér) 
Szent Enllébet u.tele&e (60 fillér) 

A LELKI J:LET FERENCES MESTJ:REI: 

Szent Bonaventúra: A lélek 6&jallatenhez (3.50 P.) 
Meyer-Máriaföldi: Szea& Bonaventúra lelkli'J'akorla

&os vázlaW (elfogyott) 
Mllán6i Jakab: A aere&e& aantnoka. Lelkiélet illkolá-

Ja (3.50 P.) 
Szent Bonaventúra: Tllkéle&euéc klll tOkre (3.- P.) 
P. Szedő Dénes: PbUo- (li.DO P.) 
Szent Bonaventúra: ~etek a lelkemmel (3.50 P.) 

GYONGYOSI FERENCES K.ONYVEE: 

P. K6nig Kelemen: A kenia&én7 eo'házak euséce 
(5.- f'.) 

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

P. Unyi Bemárdin: A moháesl ferenceaek Uliiénete 
(4.- P.) 

P. dr. Nagy Konstantin: A mauar katoliku eiJ'hú 
nemzeti zsinatal (4.- P.) 

P. dr. László Akos: A ferences iskola terméuetbilcze
leti problémái (4.- P.) 

EGYJ!B FERENCES KJADVANYOK: 
Lantos-Kiss Antal: Ml illuok. (5.- P.) 
P. Kiss Szaléz: Mlndent az lstenérti (3.- P.) 
P. dr. Dám Ince: Ferences Mlsszálé (kötve 4.- P.) 
Majsai-Dám: Szent Ferenc Világi (lll.) Rendjt"nt-k 

vezérkönyve (2.20 P.) 
Pálffy Erzsébet: Szent Ferenc szentélyel (2.20 P.) 
Zadravecz István: Alverna (2.20 P.' 
Dezső István: P. Florentini Teodóz élete és a Kereaz

tes Növérek tárBalata (2.60 P.) 
P. Majsai M6r: Biztatáok a nebb viiAcba (2.- P.) 
P. Meyer-Unyi: Ferenc t.estvér (Szent Ferenc .te&e és 

mlive) (Ara 2.20 P.) 
Dr. Monostory Elelmé: Az én tPm (40 keresztilU el

mélkedés) (3.- P.) 

Magyar Barát kiadó hivatala, V áe. Pos,a06k US. 

lrógép! 

Számológép! 
Szorzó és 

összeadógép! 

Köleeclnzés, vétel, C8ere. eladás. 

Nagy raktár új é& ujjáépített gépekből 

Vajda Zoltán ~6zseC 
dp,J. 

KIN pest, Klapka•o. 8;a. 
Telefon : 14.2-103. 

ll.edv• 019M61Dk6rt '- ~lnk6rt ...._ 

b6-. eW -baU'a nae1 1 6rakw -UIII· 

IM moDdull • GFiauW ftMal- • .._... 
kqyoltária61. Ulekbea ~ ka..-IM· 
jaak Jésu kKe:BtiU~ba - a upe• s ep 

a1vve1, eu 161ekkel ..v.-uü a ~ 

""'" baos#=atkt, b61l66rt, mbulell......._.6rtl 

+ 
HALOTI'AINK: 

Var~ra Gáspár plc,búnos, Fels6t:ellö 

bori Borby Györ~ry, felsöházl tAg, 

Gyöngyöstarján. 

özv. Kovács Gyuláné, audapest. 

Járányi József, Pécs. 

Elhunyt elöflzetölnkért havonta két aen&· 

mlsét mutatank bel Nyacodjanall: békében! 

----·-=:;;:;:;::~~~~~~ 
Kapisztrán-Nyomda, V6c. 208/11142. M. E. engedéllyel. Művezető: Farkass Kiroly. 
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