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A S?erzetbül \'a:ó tbrv·Cnytelen e!
:úvozúsnak két büntettét. a szerzet
!Öl valo hütlen e~pártolúst és a szö
kés: veszi a ~;erzö a jogtörténet és a 
.na én·cnyben lévó törvényhozás 
bonckése alá. Az alapfogalmak is
mertetese után a mai jogrend kiala
;wla>'anak elözményeire világít rá s 
>orra veszi aL ósegyhaz aszkétáin~k 
cs szüzeinek. majd remetéinek és a 
bizonyos közösségi kötelékre már 
vú!la!kozó r<>meteszerzeteseknek vé
gül a mai értelemben vett sze~ete
eeknt>k ,·,:hpot:\tól va!ó e!pártolást és 
,;ökést. A keleti és nyugati szerzet
.<zabályok, majd a pápák és zsinatok 
:·~n~el~ezese h:~tározza meg az ide
•:ago torv:nyhozást az egységes nyu
gat! egyhazjog megszületéséíg; Gra
:1anus fellépéséig. Ettől kezdve rcr 
hamos ütemben alakul ki egye:öre 
egyes szerzetesrendeknek adott kü
:öntörvény, majd a decrelalis és 
}ecretista jog idejében egyetemes jog 
,ormaJaban. A XIII. század óta a 
ozentszék jóváhagyása nélkül nem 
ke!etke~h~t szerzet, a szab{ilyok fo
g~lmazasaban is érvényesítik a pá
P?k az cgyetPmesen alakli:ó felfo
gast, s a trentói zsinat után kelet
~ezett vagy reformált szerzetek már 
az ura:mon Iévá rendelkezések szel
.c:mc•ben kezelik a szóban forgó bün
~cnyeket. Az új egyházi törvény
Konyv megjelenése előtti ídiiben vég
re i~ igy alakultak a fogalmak: szer
l.e\tol elpártoltnak (apostata a reli
glOne) azt tekintették, aki az ünnepé-
1;-~es szerzt:tesi fogad31om után a 
v1sszatéres sz~'ldéka nc·lkül elhagv
:a a rendet; szökevénynek (fugitivÚs) 
.tzt, akt a \'JSSZ<:1térés sz3ndCkának 
valamelyes fenntartásával bizonyos 
,rJore ment c~:lk el a sze.rzetból vagy 
" monostnrbn.; b'J!yongonak (vagus 
... ;.!:!<lhund~IS) pcd:g azt, aki elöljáró:~ 
";1k. L·ng~,ck·:ye nC<kü! titokban vagv 
•_>'<·Lel t<l\'nmtt el a szerzetbó!, hogy 
,t·d\'l' >Zer:nt valamely helven tar
io!kodJé·lc A büntetések elseje ter
m-:,zctl·s<'n a nyomban bekövetkezett 
'': ,;~m" 1 t<·'· a 'zen t rendck gyakorlá
-'~tol való fe:függesztés, s ha az -:!l-

tiltús ellenere is gyakorolták a sze:-~t 
rendeket irregu:áritással bélyegeztek 
öket, kiváltsúgait elvesztette az ilven 
,;zcrzetes, 5 c·;:.-eb fegyelmi bünteté
seknek n(·zett cl&bc a szerzct sl~l
btl:ya:nak n1egfelelöleg. Kiközösít0s
sel büntették a szabil:vtalanul távo
z?k bcfogadóit, n:jteg~töit. tún1og l
tOJt, az elólj<irókat pedig köte:C>zt0k 
az eltévelyedett alattvalók felkutatú
s{~ra és visszi.ltéritésére, sőt vissza
kl'nys!.Crítésére, s a szerzetes elö:jú
róknak minden e:~ct ben vissza kc!:('tt 
fogCldniok a megtérő rendtagot. Köz
vet:enül az új ton·énykönyv meg
jPlentése elölt jelent meg a S. C. de 
Relig. 1911. május 16-án kelt rendel
kezése, ame:y a törvénytelen távozást 
a szerzet ből való kizárással és elkül
dé,;sel bünteti. Ezzel az előkészület
tel születik meg az új egyházi tör
vénykönyv négy kánonja (644, 645, 
2385, 2386; kiegészítésül pedig vh. a 
616 l. § a 646 és 681), amely k:asz
SZlkus egyszerüséggel fogalmaLZa 
meg az új törvény álláspontját. A 
szerzetból való elpártolásban az örök 
fogadalmat teszi alapkelléké s a 
visszatérés szándékának klzárása 
mellé felveszi az oly törvényes el
távozást, amelynek következtében a 
szerzetes mégsem tér viss7.a, nehogy 
a szerzet fegyelme alatt kelljen él
nie. A szökeveny fogalma alá pedig 
a~. aszerzetes tartozik, aki engedély 
ne,kul, de a szerzetbe való visszaté
rés szandékával hagyta el a rendet. 
Az új törvénykönyv kánonjainak az 
l:rte!mezés<',ben elsörangú szerzők fd
hasznalásával fejti meg az Anakl.!t 
Atya az _Egyház mai álláspontját, s a 
ketes he,yeken a legjobb szerzók te
kintély~ alapján foga:mazza meg a 
S<ljat nezetét. Az egész müvet a tiszta 
áttekinthetőség, az anyag tökéletes 
1smerete, az önálló rendszerezés és 
újrafogalmazás, a szabalosság és 
konnyedség teszi becsessé. Nem cso
da, hog!' a szerzö tanárai, akik ezt az 
egyebkent doktori fokozat einveré
sere készitett müvet a római Szent 
Antal-egyetemen birálták. különös 
d,i~·s(·rette\. tüntetto'k ki művét ép az 
e,~bb e!Tl,1tett értékek miatt. Nagy 
ha.ara kotelezett bennünket a Szent 
Istvánról nevezett Ferences Rendtar
tomúny, arn:kor a mü ki<1d.-\::::'1ra v/11-
lalkozott, s a fl'rences tudornemvos 
eletet ezzel a könyvvel megaj:ind~
ko_zta .. A. magyar ferences jogtudo
man:.;: lgeretPs bemutat knzás:~ is ez 
a. mu, amelynek fnlytatását joggal 
Vt•rJuk, s remé!jük. 

P. Dám Ince. O. F. 1\1. 

SZAZF.ZER SZIV SIKOLT. Dr. 
Németh Kálmán új könyve. 

Amíg ezt a könyvet meg nem ír
ta, addig úgy ismertük Németh Kúl
múnt, mint egy komor tankot. aho
gyan útat tör a hazatelepülöknek 
Azt hittük, hogy szimpatikus küzdel
me végetert akkor, amikor a hernyó
talpak nyom:lban Bácskúba özönlött 
a . 5ómüzött bukovinai székelys~·g. 
M1kor azonban kezünkbe \'esszük ezt 
a varú1.slatosan szép könyvPt, nkkor 
új codára ébredünk. A tank olyan 
tökeletes muz,ika-játékká változik 
mintha Gárdonyi és Mikszáth lelk~ 
költözött volna belé. Bátran meg
nyilatkozó emberiessége, őszintesége. 
szmte forradalmi és mégsem ron
csoló szókimondúsa, ragyogó nyelve
zete teszik egyedülvalóvá Németh 
Kálmán életvallomásá\. Szilágyi 
Odon, ~ Rádió :e::et föszerkesztóje 
ugy ny1latkozott erröl a könyvról 
~og~ a legcsodálatosabb írás, amit 
eleteben olvasott. Megrikatta de 
gyógyitóan meg is kacagtatta: Dr. 
Ortutay Gyula pedig azt írta erről a 
könyvró!, hogy általa Németh K:'ll
mán a nemzet nagy ne,·e!ójévé ma
ga~odo~t. Bár ennek a verófényes 
Go.gotan~k olyan á_llomásai vannak, 
ahová mas halando el nem juthat. 
szerzö mégse lesz sehol fontoskodó 
Ellenkezőleg! . . . Képes elhitetni· a7 
olvasóval, hogy legnyaktöróbb ma
g~armentéseit emberi kényszerüség
bol tette, mint amikor val:~ki ijedté
ben k1feszit egy va sajtót, vagy kit a. 
po_s egy. tü~et. l\1intha csak pajkos 
lsmytevesb~~ taszígillia volnd far;y
laltos kocSlJat egyik moldvai faluból 
a másikba, álruhában, román csend
őr~~ között, akik faköpenyegból les
ke.odtek, nehogy magyar misszioná
nus betévedhessen a b!okádolt a 
magyar szó után siró moldvai 'ra
lukb~. o:yan derüs bújjal és szelle
messeggel írja le útjait, mintha 
Stanley\ hallgatnánk. Az 520 olclala5 
~;myv, amelyről dr. Tamás József azt 
a.IltJa, hogy 25 év óta ez a lego;zebb 
magy~r könyv: kiize! 200 képpel. fa
x~mllevel, Márton LiJjos festúrnü
vesz fejléceivel és túblájá\'al jelent 
meg Papp Geza >Zahaclkai nvnmcla
ji,ban. Mcgrendc:lhetö 211 pengöi·rt a 
Slerzónél Bilc>józseffalván. valamint 
ki>nyvkereskeclökné·l. Oszintén i:-i;::y
lem azokat, akik mo'g nem olvast.1k, 
mert él\'ezet és nagy gyönyörü.-ég 
vár reájuk. 

D' André Károly. 



XXIV. évf. l. az. 194-i. január 15. 
Me .. eleolk mlodeo hó ls.éo. 

Hét évszázad reménységét váltja valóra az 
UJ év. A tatárjárás idejének halálra vált ma
gyarja a nemzeti lét megváltóját látta a nyu
lakszigeti királyleány áldozatában, a törökpusz
títás, az idegen elnyomatás, a legutóbbi megté
pázottság éveinek magyar imádságában nem
zeti szentjeink mellett, Margit felé. is fohász
kodott minden földi segítségtól megfosztott né
pünk. Minden megpróbáltatásunkban csak erő
södött a nemzeti áldozat erejébe vetett hit, de 
soha olyan elevenen és tudatosan nem mene
kültünk Margit áldozatos életének érdemeihez, 
mint ma. Egyedülvalóságunkat, anyagi és lelki 
erőnk csekélységét soha úgy nem éreztük. Oriá
sok néznek farkasszemet egymással, s a kis né
pek oly jelentéktelenek a nagyhatalmak önzése 
mellett. Csak lsten segíthet, csak áldozat és en
gesztelés menthet meg bennünket! Ezt kiáltja 
világgá XII. Piusz pápa, igy szólt hozzánk a fa
timai jelenés Asszonya. A Pápa őszentsége 
nemcsak nemzetünk iránt való szeretetböl sür
gette Szent Margit megdicsőítésének ügyét, ha
nem az egyetemes emberiség elé is szánta az 
áldozat és engesztelés magyar virágát! Szent 
Margit a legnagyobb világháború csapásainak 
elhárítója lett, közbenjárásába veti a Szentatya 
az emberieség legnagyobb vágyát, a békét. 

Hogy Szent Margit ép ezekben a sötét na
pokban kerül oltárainkra, - kimondhatatlanul 
erősíti bizalmunkat a boldogabb magyar jövő 
iránt. Népek vesznek ki, országokat nyel el a 
hatalmasok éhsége, koltúrák omlanak össze, év
ról-évre alakítják a világ térképét. Aggódva 
\'árjuk a holnapot: mi lesz velünk? Szent Mar
git megjelenése oltárainkon az lsten jele. Jelzi 
az úr, hogy van még szerepünk a Kárpátok me-

Felellia kiad6 61 ozerkeozt.S: 
P. dr. Dám loee, O. F. M. · 

dencéjében. :Evezred a bizonyság rá, mekkora 
hivatást töltöttünk be a nyugati múveltség vé
delmében. Mit jelentett áldozatunk, vérünk hul
lása a kerszténység nyugodt fejlődésében és a 
nyugati nemzetek megerősödésében! Hogy kö
töttük össze Keletet és Nyugatot, közvetítettünk 
koltúrhatásokat és védtük kultúrkörök jelleg
zetes arcának tiszta vonásait! Nélkülünk nem 

Sancta Margareta Hungariae. ora pro nobis! 



lett volna Európa, elmosódott volna a közel Ke
let. Megszünt volna ez a sokakt61 fel sem is
mert küldetésünk? Vagyis elvesztettük volna a 
jogalapot további létünkhöz? Szent Margit 
mintha lsten-adta felelet volna a kérdésre: csak 
most kezd kibontakozni nagyságunk és jelentö
ségünk. A Gondviselés nem hagyja veszni ezt a 
világot, hanem a magyarsággal együtt menti át 
a jövendó századoknak. Csak végig kell járnunk 
a történelmi tisztulás útját, hogy alkalmasokká 
legyünk az új feladatok vállalására. Szent Mar-

git vezeklö könnye igéret a jövendöre, imájá
nak hatalma remény az újjáéledö Magyaror
szágra, s - Európára. 

Udvözlégy, Urunk 1944. esztendejel Hara
god szavában Szent Margit köszönt s bátorít. 
A Szentatya avatóbullájában menlevelünk ér
kezik Arpádházi Margit oltalmára! Új Szen
tünk védelmébe ajánljuk hazánkat, a magyar 
sorsot, engesztelö szívébe zárjuk a békét áhító 
egész világot! 

-i-
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Hogyan jelent meg Szent Ferenc Leo testvérnek l 
(V i r á g s z á l Cl k . . . zárAdikA Cl fl6renci k6dezból.) 

Egy alkalommal, amikor Szent Ferenc már el
költözött volt ebböl a világból, Leo testvért any
nyira megszállta a sóvárgás utána, hogy minden 
áron szerette volna ezt a jóságos atyát látni, kihez 
életében olyan gyengéden vonzódott. 

Miért is a szakottnál kíméletlenebbül neki fo
gott, hogy magát sanyargassa fárasztó imádság és 
szigorú böjtölés által. Nagy lelki buzgalommal fo
hászkodott Istenhez, hogy vágyának teljesülését ki
könyörögje. 

Amint így neki lendülten imádkozik, egyszerre 
csak megjelenik előtte Szent Ferenc: - testében 
megdicsöülten, szárnyakkal, kezein és lábain ara
nyozott saskörmökkeL Ezen meglepő jelenés elle
nére is Leo testvér neki bátorodottan kérdezi: 

- Ugyan jó atyám! miért jelentél meg eliSt
tem ilyen különös alakban? ... 

Azok közt az igazán sok kiváltságo& kegyel
mek közt - válaszolta Szent Ferenc, miket lsten 
irgalma nekem juttatott, közte vannak ezek a szár
nyak is - azért, hogy repülve siessek szorongatott, 
jámbor testvérkéimnek segítségére, ha bajban van
nak. Rendtársaimnak, meg másoknak is lelkét azu
tán ilyen röptében viszem a mennyei boldogságba. 
Ezek az erős, aranyozott saskarmok meg arra va
lók, hogy először elbánjak velük az ördöggel, azu
tán meg azokkal, akik szerzetemet támadják, no 
meg a megrovásra méltó barátokkal is. Akiket 
büntetnem kell, beléjük eresztem karmaimat, vagy 
más egyéb büntetéssel sujtom 6ket. - Istené le
gyen a dicsőség! Amen. 

Leo &e.tvér illúbaD U-*6 képe& Ji&. 

Egyik éjszakán Leo testvér az utolsó itéletről 
álmodott. Almában látta az angyalokat, amint har
sona sz6val és egyéb kürtjelekkel egy széles rétre 
terelik össze a népeket. A rét egyik felén vérpiros 
létra állott, mely a földről felért az égig. A rét 
másik felén meg hófehér létra állott, mely az ég
től leért a földig. A bíborpiros létra tetején meg
jelent Krisztus, mint a megbántott, büntető Isten. 
Szent Ferenc néhány létrafokkal Krisztus alatt hú
zódott meg. Majd meg lejjebb a létrán, miközben 
hangos szóval kiáltotta: - Gyertek ide társaim! 
gyertek bizvást és ne féljetek, csak jöjjetek, hisz az 
Ur hiv benneteket ... 

Szent Ferenc unszolására megindultak a test
vérek és egymásután kapaszkodtak fel a létrára. 

2 

Mikor már jóformán mind a létrán voltak, egy
szerre csak kezdtek egyre-másra hullani. Ki a har
madik fokról, ki meg a negyedik, ötödik, hatodik 
fokról, úgyhogy végtére egy se maradt már a lét
rán. 

Szent Ferenc erre a pusztulásra egészen oda 
lett, de mint könyörületes atya nagy rimánkodás
sal esedezett fiaiért az ítélő Bíróhoz, hogy irgal
mat nyerjen számukra. 

Krisztus megmutatta vértől serkedő sebeit és 
így szólt Szent Ferenchez: 

- Ezt testvéreidnek köszönhetem! ... 
Könyörgése közben Szent Ferenc még lejjebb 

ereszkedett a létrán és kisvártatva megint kezdte 
hívni társait, kik a létráról az imént lezuhantak. 

- Keljetek fel fiaim! gyertek testvérkéim! 
bizzatok és ne essetek kétségbe, fussatok a fehér 
létrához és kapaszkodjatok fel azon, mert azon be
juttok a mennyei birodalomba. Rajta hát, az atya 
biztatására siessetek egy-kettöre a fehér létrához!. .. 

A fehér létra legfelső fokán állott a Szent 
Szűz, Krisztus Anyja - Mária. ö nagy kegyesen 
fogadta a testvéreket és besegítette öket minden 
nehézség nélkül a mennybe. - Hála és dícséret 
Krisztusnak. Amen. 

Köszeghy Mihály dr. 

Jézusom, ha csak kimondom ne\·ed. 
szívem már áhitattal megremeg. 
Irgalmad a fehér fény az éjben -
száll-száll felém, varúzsát megérzem. 
Gond és fájdalom elcsitul bennem. 
s ez legszentebb pillanatom, 
melyben akaratod az én akaratom, 
örömöm, bánatom mind átadom, 
szemern lehuny\'a mozdulatlanul -
felnyujtom lelkem áldozatul. 

Oh Jézusom suhanjon át neved 
.nilliónyi bus földi éjjelen, 
könnyítse a töviskoronákat, 
amíg az Isteni bűnbocsánat 
kegyelmében a megkínzott Jóság 
dicsöséggel újra fel nem támad! 

Czlrákyné Boek Gizella. 



~jf~JI mfM~D 

Fehér karécsonyunk volt akkor; leesett a hó, 
de éppen csak annyi, hogy puha takaróként borul
jon a földre. HoldvilAgtalan az éjtszaka; szürke köd 
fétyola terült a havas szölökre-kertekre, udvarhá
zakra. ~ 

l:jféli misére készülődtünk; de mér jóval előbb 
kellett elindulnunk, mert félórajérásra volt a falu 
temploma, és igy télen, a homélybavesző út egyre 
hosszabbra nyult. Csillagtalan sötétség volt oda
kinn, de a hóban tündérkastélyokká váltak az egy
szerU házak és kertek. A kerítés mellett sorakozó 
fenyőfákról angyalhajként csillogott a h6 és lá
bunk alatt is csikorgott, ropogott a friss hószö
nyee. 

Elindultunk. 
Kézilámpásunk mozgó, sárgás fényt vetett az 

útra. Egyetlen élő lelket sem láttunk egy darabig. 
Nagy, szürke csendben ballagtunk a tündéri hóbi
rodalomban. Néha vadludak húztak el fölöttünk 
zajongva-kiáltozva. 

Ilyen úton nem igen szokás beszélgetni. Csak 
megy az ember, nézi az útat és hallgat, meg a lel
kével beszélget. 

Amikor a falu közelébe értünk, egyszerre meg
változott a néma téli kép. Megelevenült az alvó 
fehér világ. Mindenfelöl apró fényfoltok bukkan
tak elő: megannyi szentjánosbogárka ... Avagy le
szálltak a csillagok a földre? l:lö, mozgó fények! 

Kézilámpás, bundás emberek, nagykendös asz
szonyok, bebugyolált gyerekek törnek útat a hó
ban. Alakjuk egybefolyik a sötétséggel és csak a 
lámpások kígyózó menete látszik. 

De hiszen ez valóságos népvándorlás! útrakelt 
az eg~sz falu, - és minden út egyfel~ halad, egy
be torkollik: a kis templomba ... 

A pislogó szemű házakban kialudtak a fények 
és a magyar karácsony kicsiny lámpásai elindultak 
-- " le is Jézus felé! 

O, milyen megindító, szívigható látvány! 
Ilyen lehetett az első szent éj, amikor pász

torok virrasztuttak a mezön és az angyali százatra 
megindultak a Kisdedhez. Ki báránykát vitt, ki 
gomolya túrót, ki furulyát, hogy kedvében járjon az 
isteni Gyermeknek. 

Most pedig a lelkük melegét, a szivüket vi
szik Jézuskának a falubeliek. 

Mert a lámpások meleg fénye összefolyt, ~gy
másratalált, összeáradt a templommal, amely feny
árban úszva fogadta a betéröket 

Ott az előimádkozó jó öreg bácsi, már javában 
mondogatta elnyujtott, éneklő hangon: 

"Pásztorok, nyájastul kel~etek fel -
Betlehembe gyorsan menJetek el . . . . 
Furulyátok meg!ujjátok, a kis Jézust ugy áld-

[játok ... " 

-------
"Pásztortársim W. hírt mondok. 
Jertek velem, ~át láttok ... 

Dr. "lő ltllbályaé 

"Nagy vígasságot hirdet a csillai, 
Nyájai mellöl juhásznép ballag, 
Látni az égnek s földnek királyát, 
Kisded Jézuskát 
Betlehemébe'. 
Széna a vánkosa, jászol az ágya 
Benne aluszik a Kisded Jézuska 
Pásztornép imádja ... 
Betlehemébe' ... 

Mindenki elhelyezkedett a templomban. A 
mellékoltár egyszerű kis "Betleheme" körül a hi
degtől kicsípett alma-arcú lánykák és "gyerekek" 
szorongtak. A gyertyavilág visszatükröződött kerek
renyíl t, csillogó szemükben. Az előénekes elhallga
tott. Csend lett. Csak a gyertyák sercegtek, ken
dők suhogtak az ünnepélyes várakozásban. 

A ministránsok már ott álltak a sekrestyeaj
tóban, elörepillogatva. Okos Kiss Feri büszkén, jó
erősen megrántotta a csengőt. 

Megkezdődött az éjféli mise. 1:::: fölzendült: 

"Tizenkettö az óra, hallgass pajtás e szóra 
Mi történt ae éjtszaka Betlehem városába! 
Királyoknak Királya, pásztorok pásztora 
Született ma jászolban egy rongyos istállóban." 
Micsoda örömujjongás zengett végig a kis 

templomon! Régi szép énekek csendültek föl: Csor-

8t. Lochner festménye a lerombolt kölni dómban. 
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liapásztoruK ... .neg "Pásztorok pásztorok örvcn
dezve ... " "Pásztorok, keljünk fel .. :· 

De ezt is örvendezve fujták: 

"Hej új juhászok, csordások, 
Csörgedeznek a források ... 
De gyönyörű ez az éjjel, 
Bár tekintsünk benne széjjel." 

Vagy ezt: 

"Bárcsak előbb fölébredtem volna ... 
Látod pajtás, most állottam talpra, 
Most is csörög a fülemben angyalok mondása, 
Hogy a Jézus most született rongyos istállóban." 

Ki tudná mindezt leírni, elsorolni? 

Ki tudná híven fölidézni az egyszerű népnek 
az angyalokkal versenyező boldog énekét, amint 
régi kis templomában a karácsonyéj szent titkát 
ünnepelte? 

Mise után kitódult a nép a templomból. Meg
eredt a beszélgetés is. "Hála legyen az Úrnak, 
hogy megérhettük ezt a szent napot!" mondotta az 
előénekes bácsi. - Az égő lámpácskák, a "szent
jánosbogárkák" szétszélednek hazafelé! 

Ballagunk mi is haza a lámpással. 
De hiszen nincs is sötét. A köd szétfoszlott. Az 

ég kitisztult. Csillag ragyog fölöttünk. Meleg fényt 
viszünk haza az éjféli miséről. 

Ilyen volt ez, évekkel ezelőtt, békevilágban. 
Igaz, hogy akkor is voltak könnyek, szenv~d~sek, 
alig beheggedt sebek. Akkor 1s kopogtattak, ahltoz
tak a lelkek Isten békéje után. De zörgettünk, és 
megnyittatott nékünk. És vittük a kicsi lámpát az 
éjtszakában Jézuska felé ... 

Ma mélyebb a sötétség, tátongó a mélység ... 
Apró lámpák, kis szentjánosbogárkák, mehettek-e 
az éjtszakában világítva? ... ? Mindegy. Legyen bár 
vaksötét, csak vigyük a hitünk fényét, a szívünk 
melegét az úton a betlehemi Kisdedhez ... 

Májusi litánia vége 
egyik ferences temlomban 

A jó lsten a földet már áldott tavaszi napsu
garával melengette, hogy az abban rejtőző csodá
latos termő erőt munkába lcndítse, indítsa. Az em
berek lelkében vidámság támadt és a jó Istenben 
bízó ember hálatelt lélekkel borult le és borul le 
mindíg a mindenség nagy Alkotója előtt, aki te
remtő erejét minden tavasszal bemutatja keze al
kotásának, az embernek, akinek a kedvéért terem
tette ilyen csodálatos széppé a világot. Az arco
kon békésen elömlő napsugár mosolyt varázsolt. 

A jó Isten kezeiből kikerült, a földet pásztázó 

gyönyörüsO::ges tavaszi napsugarak ragyogásába be
levegyült a májusi litániára, május Királynőjének 
a tiszteletére olyan kedvesen hívogató harangnak a 
szava. A harang érchangja nem hiába hívta az 
élőket, mert a mindig komoly áhitatot sugárzó fe
rences templom megtelt Máriát szerető jó lelkek
kel. Az ájtatos hiveknek szép tömegf>ben ott volt 
egy kis diák is, akinek a lelkét valami csodálatos 
benső ragaszkodás, lelki erő vonzotta a nagyon 
kedves ferences templomba. Úgy tudom, hogy az 
a kis diák mindíg vágyakozó érzéssel nézte, fi
gyelte az istentiszteleket végző jó atyákat. Sokszor 
~!vonult lelki szemei előtt az a boldogság, mely 
eltölti Isten jó szaigáinak a lelkét. Nem lehet köny
nyen leírni azt a nagy örömet, amely akkor volt ..1 

lelkében, amikor egy olyan imakönyv került a 
kezébe, amelyben a legszebb imádság, a Miatyánk 
latinul is megvolt, de nem hiányzott a prefáció szö
vege sem. Ezeknek a:~ imádságoknak a templom
ban hallott dallamát sokszor próbálgatta. hol J 
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szabadban, hol meg az udvar valamelyik nyugal·· 
masabb sarkában. 

A lélekemelő litánia befejeztével, amikor már 
a záró Mária-ének is véget ért és a templom már 
rendszerint üresen állott, akkor az utoljára maradt 
kis diák odament a templom főbejáratához legköze
lebb eső mellékoltárhoz, ahol a miséző pap moz
dulatait utánozta gyermeki lelkének a jó Istenhez 
vágyó örömével. Azonban ezt a gyermeki misézé:;t 
megzavarta egy jámbor asszony mozgolódása a pa
dokban, akinek a templomban való tartózkodását 
nem vette észre. Mivel nem akarta, hogy jó néni 
észrevegye oltár körüli forgolódását, a misetanulást 
abba hagyta, már csak azért is, hogy a sekrestyés 
testvér figyelmének esetleges felhívását elkerülje, 
mely ha megtörténik, esetleg kellemetlen emlékek 
fűződhettek volna a gyermekkori templomban való 
misézéshez. A templomban misepróba nem ismét
lődött meg többé, mert rájött, hogy ezt csak od:l
haza lehet gyakorolni zavaró körűlmények nélkül. 

Az idő mulott. a diákból papnövendék lett és a 
papszentelésben a Szentlélekisten kegyelme kiáradt 
a lelkére, hatalmat kapott a szentmiseáldozat be
mutatására, hogy gyermeki álma valóra válhasson 
a jó Isten végtelen irgalmából. Amikor pedig. mint 
felszentelt pap engedélyt kért a házfőnök atyától, 
hogy misézhessen annál az oltárnál, amelynéj már 
gyermekkorában misézni próbált, - miután el
mondotta gyermekkori misc•zésének történelét, -
a jó házfőnök atya derűsen mosolygott. 

Baranyal Sándor káplán. 



A népi lélek vizsgálata a vallási élet olyan 
területeit és mélységeit tárja fel, melyeknek is
merete nélkül a magyar katolikus tömegek vallási 
megnyilatkozásait megérteni nem lehet. Nem vi
tás, hogy a magyar nép vallási megnyilatkozásai
nak - amennyiben a hivatalos liturgiától eltér -
ősi hagyományok és sajátos közös élmények a for
rásai. 

Magának a Karácsonynak, mint egyházi ün
nepnek népszerűsége és megülési formái a magyar 
nép lelkének sajátságait tükrözik vissza. Köztudo
mású, hogy egf.szen más formák közt ülik meg a 
Karácsonyt például a déleurópai latin népek és 
ismét másként az északiak. Magának a karácsony
fának is csak 100 éves multja van. Dél-Németor
szágban állítottak elö~zör fel karácsonyfákat. E 
szokás - jellemző! - hazánkban terjedt el legha
marabb és legintenzívebben. A magyar nép az ün
nep családias vonásait találta kedvesnek és ezt 
szerette annyira meg, ezért fejt ki olyan pompát 
megünneplése körül. 

A Kis Jézus születésének családias eseménye 
egyúttal bő és színes alkalmat nyujtott számára, 
hogy erős dramatizáló vágyait kiélhesse. A cse
lekvő s dramatizáló kedv minden bizonnyal a po
gányságból visszamaradt ösztön. melynek évszáza
dokon keresztül való érvé-nyesülésén nem csodál
kozhatunk, hisz a szokások életében az évszázad 
nem is olyan nagy idő. Ha Phhez hozzávesszük a 
magyar nép konzervativizmusát és hagyományra
jongását, akkor ez szinte természetesnek is látszik. 

Tudjuk azt, hogy a természeti tüneményekhez 
kapcsolódó (Nap, Hold.iárás, évszakok változása, 
stb.) év- és hónapszámítása mind a római biroda
lom hatáskörébe tartozó, mind pedig az ezen kívül 
eső kPleti népeknek, a jdesül a magyaroknak is 
volt. Ezt nyelvészeti emlí•kPink is i.!(azolják. Azt 
is tudjuk, hogy a keres:~:té-ny iciőszámítás szerinti 
Karácsony és 'O'jbv tiliára Rzámos pogány ünnep is 
esett. amiknek ünnepléséhez mozgalmas s~ertartá
sok fűzödtek. 

Természetes, hogy a kereszti•nvség felvétele al
kalmával a magyarság élénk kf.pr.eoletét erösen fo.g
lalkoztntt:t az Isteni GyermE"k születésé>nek sz!nes 
története és misztériuma. Ké>söbb a latin müvelt
sé>gge\ kapcsolatban hazánkban is divatosakká let
tek az ú. n. mlsztérium-játékok, melyeknek ked
velt témája volt a Karácsony. Nálunk is divatba 
jöttek a vallásos bábjátékok. mdyeknél bibliai Pse
ményeket ni-ma bábukkal játszattak le s zsoltá
rokból meg szent énekekből összeállított szöveget 
énekeltek hozzá magyarázatul. 

A teremti\ erejű magyar népléleknek éppen 
elég volt e két nagy élmény: az Isteni Gyermek 
születése és a le!llplomi bábjátékok, hogy maga is 
cselekvés terére lépjen. Megtanulta a misztérium
játékok és bábjátékok énekeit. megfigyelte a bá
buk (marionettek) knsztümjPit ~s mozgását, sőt 
magát a kis szinpadot is. EgyszPriíPn a bábukat élö 
személyekkPl helyE'ttE'sítC'It!', rlP ,.;,?ont mPgtartot
ta a kis szinházat és Igy megszületett a leggyak· 

Karácsonyi népijátékok 

Dr. Mároi György 

rabban szlnalakban és ritkábban templom-alakban 
készült "betlehem". 

Érdekes megfigyelni, hogy a néprajzi gyüjtők 
ma csak azokon a vidékeken találják meg a betle
hemjárás különböző típusait, ahol a magyarság 
Arpád-kori településeinek helyén él: Palóc-földön 
a matyóknál, Dunántúl ösi ielepein és a székelyek
nél. 

Kétségkívül magyaros, ~!ít p~·gány" eredetű vo
nás a betlehemes játékokban a kifordított subával 

A legmélyebb teológia egy magyar művész 
elgondolásában. 

szereplö pásztorok alakja. A láncos, csörgős bot 
meg egyenesen a pogány magyarok ördögö' (rossz 
szellemet) üzö varázslóinak volt a szerszáma. Az 
viszont még nPm egészen tisztázott kérdés, hogy 
miként került bele a betlehemes játékokba az a 
sokszor erös, duhaj és mókázó elem. Egyes kuta
tók ezt protestáns hatásnak minösítik. 

Iktassuk ide befejezésül a legszebb betlehemes 
énekek egyikét: 

"Mostan kinyilt egy szép rózsavirág, 
Akit oly régen várt az egész világ. 
Betlehemben kibimbózott zöld ág, 
Király, mennyböl méltóság, 
Király, mennyböl méltóság." 
.. Kis Jézusom, aki fekszel jászolba, 
Értünk jöttél mennyböl e világra. 
Üdvözöllek, óh Istenem, TégPd. 
Aldd meg én gyenge Rzíwmet, 
Aldd meg én gyenge szívemet!" 



A BIZALOM 
P. ZMERTYCH O K T Á V O. F. M. 

Ha megfigyeljük az emberek életét, csel~!te
deteit, tapasztalhatjuk: van egy hatalmas erő, Pgy 
nemes érzelem, a bizalom, mely segíti, kitartásra 
ösztönzi, hogy a nehézségek ellenére is a kitűzött 
célját elérje. Ez vigasztalja a szenvedőt, a beteget, 
hogy türelmes legyen, használja az orvosságot, mlg 
meggyógyul. A bizalom ad erőt a szegénynek, el
hagyatottnak, hogy dolgozzon, küzdjön, mlg jobb 
helyzetbe jut. Ennek a nemes érzelemnek a birto
kában fog hozzá az ember nehéz vállalkozásaihllz, 
a vándor hosszú, fáradságos útjához, a munkis a 
dologhoz, a diák a tanuláshoz. Ha a földi életben 
ilyen fontos a bizalom, nem lehet kételkedni, hogy 
az szükséges a lelki életben is. A megszentelő ma
laszttal (a keresztségben vagy a szent gyónásban) 
megkaptuk a remény természetfeletti isteni eré
nyét is, mely vágyat kelt bennünk és bízó várako
zást, hogy végső célunkat, az örök boldogságet az 
ahhoz szükséges kegyelmeket elnyerjük. A biza
lomnak tárgya a földi, anyagi jó is, (élet, becsület, 
egészség. tehetség stb.) természetesen amennyibP.n 
a mennyország elnyeréséhez azok szükségesek, vagy 
hasznosak. Aki élete főcéljának Isten parancsainak 
megtartását, lelki üdvét, az örök boldogság elnye
rését tűzte ki, és minden mást csak eszköznek te
kint, az tapasztalni fogja a Gondviselés különös 
segítségét, az anyagiakban is: "Keressétek .:lőször 
az Isten országát és az O igazságát; és a többi (étel 
ital, ruha, lakás stb.) hozzáadatik nektek", - !géri 

Ml a természetfeletti bizalom alapja? l~tE'n 
mindenhatósága, jósága és hűsége. Az embE-rnek 
hogy valamit alkothasson, anyagra van szükséqe. 
Az asztalos csak akkor tud szekrényt, széket vagy 
asztalt készíteni, ha van fája és egyéb eszköze. A 
festő csak akkor tud képet festeni, ha van ecset 
festék és vászon. A jó Isten ellenben semmiból te
remtett mindent. Valamikor nem volt nao, hold, 
nem éltek növények. állatok, emberek. Mindezt az 
úr semmiből hozta létre: .. Szólott és lettek: paran
csolt és előterem tettek". Ki kételkedik teh6t hatal
mában. hogy meg tud segíteni? - Van, akinek 
módjában volna, hogy segítsen, de nem teszi, mert 
nincs meg benne az akarat. Kérhet valaki Ismerő
sétől. barátjától vagy akár testvérétől is 11ny.1E:i 
javakat, nem fog tőlük kapni. bár volna mib31 nd
niok. ha nem akarnak. Nem Igy van ez a jó Isten
nél: O meg is akar segíteni, mert végtelenü! jó. 0 
maga a Jóság. Amint a napból fény, mele~ árad, 
hasonlóképe>n lstentől is csak jó származhat. Gon
doskodik rólunk. Naponta O terít számunkra asz
talt. A földnt>k, napnak, eróne>k O adia az erllt, 
hogy a búzából kenyér, a lenből, kenderből reha 
lehessen. Ha a madarakat táplálja. a virágokat oly 
csodálatosan ruházza. ki kételkedhetik. ho~ az 
emberről is gondoskodik. akit az O kéPére és ha
sonlatosságára teremtett, halhatatlan lélekkel ru
házott fel. gyermekévé fogadott és az örök l'ool
dogság ö1 ö kösévé tett. Lehetséges volna ez? Isten 
annyira gondllskodik rólad, mintha csak egyerlül 
te volnál a világon. Fil!yeli, lát.ia minden gondola
todat, szavadat, lépésedet, megszámlálta még hajad 
szálait is. O mondta: ha az anya meg is feledkezne 
gyermekéről, én nem feledkezek meg rólad 
. . Határtalanul ke>1lene tehát bízni Isten végtP.!en 
JÓSagában, szeretetében. Mégis mit tesznek az em-
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berek? Talán te is minden másban: vagyonodban, 
tehetségedben, embertársaidban bízol, de a jó 
Istenben nem. Anyagi javaidban bizo!? Kérdezem: 
nem gondolsz arra, hogy szerencsejavaknak ne>ve
zik a földi dolgokat? Ma vannak, holnap már lehet, 
hogy nincsenek. Pénzed elvesztheted, elvihetik, 
házad leéghet, termésedet a jégeső tönkretehe>tl. 
Vagy talán ügyességedben, tehetségedben, barátod
ban bízol? Egy szerencsétlenségben nyomorék le
hetsz. Pár perc alatt elborulthat az asnrad. Leg
jobb barátod megcsalhat, ellenségeddé válhat. 
Vannak, akik semmitmondó dolgokba pl. 16patkóba 
helyezik bizalmukat, szerencséjüket s Igy a t>abona 
bűnét követik el. Nem lehet csodálkozni, ha Igy 
a vért sikert, segítség elmarad, egyesek elcsügged
nek, kétségbeesnek, öngyilkosok lesznek. 

A bizalomtól távol van a két szélsőség: a két
ségbeesés és a vakmerő bizakodás. Vannak, aki'lt a 
lelki életben bűneik nagyságára és sokaságára gon
dolnak, Isten igazságosságát tartiák szem előtt. nem 
bíznak, kétségbeesnek. lgy tett Kain is, aki oniutin 
öccsét, Abelt meggyilkolta, azt mondta: "Na~yobb 
az én gonoszságom, hogysem bocsánatot érd~mel
jek". Pedig Isten a megtérő búnösnek szfvesl!n 
megbocsáit. - Egyesek a másik végletbe csapnak 
át: nem akarnak elszakadni a bűntől, továbbra is 
szándékuk van vétkezni, mert Isten irgalmas, majd 
megbocsáit; ezek a vakmerőség vétkét követik el. 
Úgyszintén a vakmerósée biinébe esik az ls aki 
ÚIN gondolkodik, hogy ráér majd később. ör~~sé
J!ére megtérni. Eze>k fontoliák meg az úr Jézus 
figyelmeztetését: .. Nem tudiátok sem a napot, sem 
az órát, amikor eljön az Emberfia" és megftél. Aki 
a maga részéról megtesz mindent, az szAmfth'lt 
Isten segítségér~. ley pl. a beteg. ha hasznllllll az 
orvossáeot, a munkb. ha a munka utAn jár· J,fz
hatik Isten seJ!ftséeében, a bűnös. ha bánja vétkeit, 
elnyeri azok bocsánatát. "Aki Istenben bfztlc, az 
nem csalatkozik". 

Egy pillanal Galyatel6n 
Lenn~] csak Te ls Itt a na~ magasbanll 
S7 emben a h~vas hegv k~klll csúcsa van 
v~Jrte!enbe futó v~rszln vonaHal 
rajt' söt~t hamvas szllnveg - ez't a halnalt 
ha létnlldl - Lángkorona a föld felén· 
Most l~p fel a klrélv s elomlik helyén · 
alézattal a komor fe11egzsámoly 
Az e!sll esrvetlen mennvel mosoiy 
apró ezüstfelh/Ikké var:izsolja 
m!k szánnak frlssen. könnyedén szerteszét 
merre ~ dombok-völgyek, falu, meg a rétr -
Drágaköveket szór a király ujja 
tündérszlnekben! ;_ Elérni. kl tudja? 
tn felszalajtom harmatos ablakom 
és kitárva boldogan a k~t karom 
a mess~e elhu11ámzó szlntengerbe -
h~s haJnal szent csöndlébe szfvrepesve 
kiáltom erlls, forró szóval: Isten! 

~t:tut a ha;11-; krl~l~ lé;;n At--
óh - érinti SzQz Márla harangját _ 
flomszép Perc! ... Tán Gvöngyös felel nekPm' _ 
sten, Isten, - zúgja-búgja melegen. · 

Czlnkyné Bock Gizella. 



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

Nagy Konstantin császár megtérésének és a 
kereszténység felszabadításának világtörténelmi 
ténye hamarosan minden téren éreztette hatását. 
A pogány Róma nyershatalma által elnyomott 
Egyház térbeli fejlödése a nagy római világbiro
dalom minden részében szembeszőkö volt. A benne 
rejlő isteni erők minden irányban megizmosadtak 
és áldással és békével töltötték be az egész ismert 
világot. Az Úr evangéliumának hirdetése százszo
ros gyümölcsöt hozott. 

Ugyanakkor az isteni Gondviselés rendkívüli 
egyéniségeket állított az Egyház élére, akik szent 
életükkel, bölcs tanításukkal és mélyreható műkö
désükkel örök időkre beírták nevüket az Egyház, 
a Világtörténelem könyvébe. Különösen kitűnt: I. 
Szent Szilveszter, Szent Libériusz és Szent Dama
zus. 

Szent Szilveszter uralkodott 314-tól 337-ig, te
hát 23 esztendeig. Ezzel a hosszú uralkodási idővel 
legjobban megközelítette Szent Pétert, aki 25 évig 
kormányozta az Anyaszentegyházat. 

Nagy Konstantin császár nagy tisztelettel vi
seltetett e rendkívüli egyéniség iránt. A csészári 
hatalom minden eszközével segítségére volt Szil
vesztPrnek, hogy a lelkek javát célzó magasztos hi
vatását mindenkor és mindenütt híven betölthesse. 
O építette neki a Lateránt, "a föld minden egyhá
zának fejét és anyját", amelyből évszázadokon át 
kormányozták a pápák a Világegyházat. Ugyan
csak Konstantin emelte a Laterán mellett lévó 
Baptisztériumot, amelynek csadMatos szépsége min
dcn Rómát .iáró zarándok lelkére felejthetetlen ha
tást gyakorol. 

A legföbb szeHemi-lelki hatalom külső jele
ként koroná\·al ajándékozta meg a pápát, amely 
korona a mai pápai tiarának első részét képezi. 
Azóta viselnek a pápák ünnepélyes alkalommal 
hármas koronát. Ugyancsak Szilveszter volt az 
első pápa, aki a hivatalos iratokat, az ú. n. hullá
kat, pecséttel látta el, amelynek egyik oldalán a 
pápa nPve, a másikon az apostolfejedelmek feje 
látható. Nagy gyakorlati szeretettel viseltet~tt a 
\'értanúk és a szegények iránt. A Szent Lőrinc 
diákonus tisztclPtére emelt bazilikát, amelynek 
barbár bombázása az E'gész világra szörnyO. hatás
sal volt, arannyal és drágakövekkel ékesítette és 
a szent vértanú testének átvitele által a keresz
tény világ egyik le~jobban tisztelt szentélyévé 
avatta. 

O volt az elsö pápa, aki a szegényeket, az ár
vákat és özvpgyeket rendszeresen gondozta és azon 
ci•lból nevükPt mP~állaoíttatta, egy könyvben ösz
s?ciratta. és rendszPrPs és igazságos gondozásukat 
szigorúan PllPnöriztette. Az első egyházközségi 
szPr!(•n:-.·gondozási kataszter! 1600 évvel ezelőtt! Az· 
Egvházban mí•g ma is dívó szokás, hogy minden 
• ·gyh:ízi ji;\·t•<lt•lt•mnl'k nN!yerlrésze a szegények
nek juttatandó. szinti>n töle származik. 

Halála pillnnntában körülálló papságának 
lPiki•rp ki\ti\ttP. hogv lt>gyt>nek mindig testvéri sze
rt>IPttPl t•gym:ís iránt; \'PzPssék a hiveket nagy 
gonddal és szf'rc!Pttl'i az örök Igazság útján; és 

védjék és óvják a Jézus Krisztusba vetett szent 
hitet. Ezeket mondva, visszaadta nemes lelkét 
Urunk-Teremtőnknek. 

Ez az utolsó kérelme különösen nagyjelentő
ségű volt, mert az ó dicső kormányzása alatt ren
geteg kárt okozott a hivek lelkében Arius eretnek
sége. 

Nápolyban hatalmas épOlettiimb kllré épltlk a betlehe
met. Az egézz életet kllréje varázaoJJák. Képilak a 

hires liApolyi betlehem egyik réulete. 

Utódja Szent Péter székén volt Szent Melrk 
Pápa, 337-340-ig Róla meg kell jegyeznünk, hogy 
sok gonddal és szeretettel igyekezett ellensúlyozni 
Arius tévtanának a hivekre való káros hatását, 
azért rendelte el egyebek közt, hogy a szentmisé
ben közvetlenül az evangélium felolvasása után, 
elmondják a Credo-t, hogy ezáltal szóban is meg
vallják hitüket a szentmisén jelenlévő hívek. 

Szent Gyula pelpelról is keveset jegyzett fel a 
keresztényóstörténet, 340-.152. Karácsony szent 
ünnepének a december 25-ére való megrögzítése az 
ö érdeme. A nagy Szent Szilveszter pápának szer
vezési munkálatait folytatta. Többek között szar
gosan összeíratta azokat az értékeket, és vagyoni 
objektumokat, amivel az Egyházat az idők folya
mán magasztos hivatásának teljesitésére Nagy 
Konstantin császár és a vagyonos keresztények, 
megajándékozták. 

I. Szent Gyula pápa az első, aki a ker. mil
vészetben mint a pápai trónon ülő egyházfejede
lem jelenik meg, aki ünnepélyes alkalmakkor 
hordszéken vonul be a templomba. 

K.iudóhl"'atalunk Vát!ott van! Mlnden ftcftnkhen ldef'ordoljonk: 
Ma~r,·ar Darát kfadóhiwatala, Vát!. Po8tafiók 16. 
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A , . 
roma I Szent Lőrinc-bazilika 

frta: Tóth Balázs 

Az a bomba, amely a Szent Lőrinc baziliká~ 
szetrombolta. nem csupán Róma legrégibb egyházi 
műemlékét tette tönkre, de pusztító szilánkjai mé
lyen belevágtak minden katolikus hívőnek a lel
kébe. Ez a bazilika az eg~·házi rnűvészet fejlődésé
nek tizenhat évszázados alkotó és díszítő munkáját 
örizte mL'!!· K0ránál, értéhnél fogva az emberi
ségnek közkinc'e volt s mindezek mellett még az 
az érzésvilág, amely megalkotta, tanított, gyönyör
ködtetett és imára hangolt. És amint a pusztulástól 
megkíméltek Genserich ,·andál hordái, Aistulf lon
gobárdjai, ami előtt ősszecsa\·arodott Atillának, az 
Isten ostorának világverő korbácsa, a szent demok
rácia nevében tönkre tette tragikus gyorsasággal 
a tragédiahősöket sirató költőnek. Shakespearenek 
népe. Pedig tövében mártirok vére folyt, oltára 
sírkamrájából a világtörténelem két leghősebb vér
tanuja hiraette a legtisztább demokráciát, a krisz
tusi szeretetet. 

Szent Lőrinc egyik Jegragyogóbb csillag az 
Isten országának egén. Példája a vértanuk millióit 
newlte. tüzes rostélya elfásult lelkeket gyujtott 
lángra, sirjánál árvák és özvegyek sírták el az élet 
keserűségél és a szegények nagy tőmege értette 
meg nagy gondolatát. hogy ők az egyház legdrá-

Márla a Kisded imádásába merülve. XV. sz.-1 festö. 
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gább kincsei. Méltán írja róla Nagy Szent Ger
gely: Dicsőségét annyira felragyogtatta az egész 
világon, hogy napkeltétől napnyugtáig a szerpapi 
fény világosságával amilyen híressé tette István 
Jeruzsálemet, oly kitünő lett Róma Lőrinc által'' 

A Szent Lőrinc bazilika, az olaszok .,San Lo
renzo fuori Ja mura"-ja Róma keleti részén a Szent 
Lőrinc Kaputól mint<'gy másfél kilomf>terre a vá
ros falain kivül, a Via Tiburtina végén fekszik. 
Hátterében és baloldalán a római temető ciprusfái
nak bólintgatásai sírják el az élet mulandósá_gát. 
felette az olasz derült kék ég ragyogó napja szórja 
az életerőt előtte hatalmas egyiptomi gránitoszlo
pon a tüz~s vasráccsal Lőrinc szobra mutat az ég 
felé körülötte a vértanuk ezreinek véréböJ fakadó 
bár~onyos fú harmatcseppjein a szivárvány színé
be!1 törnek me~ a nap sugarai. A nagy Szent élet
története annyira megihlette Nagy Konstantin lel
két is, hogy holtteste felé már 350-ben díszes ba
zilikát emeltetett a Fundus Veranuson. arnelv ak
kor egyik jámbor római matrónának Szent Ciria
canak tulajdonát képezte. A Szent örömmel adta 
át e nemes célra telkét. hisz már az üldözések 
alatt katakombát nyitott raita. ahová a 1"$Jagyobb 
kegvelettel temetgette a vértanuk holttestei!. 
Egyébként <'Z a bazilika egyike az öt pátriarchai 
,·.s egyben a hét kegyelmi egyháznak is. 

Története egész kis müvészettörténet. Alig 
, .. m .<zázad. nmelvben átalakításon ne ment volna 
kPresztül s mind<'.n kor saiátos módon hagvta raita 
müvészefi jellegél és pietisztikus fplfogásának ér
.. ,;sdlágát. III. Sixtus pápa hátához építette a 
.. l\1auna Mater Dei" tisztdPtérP emelt temnlomot. 
n!vképer. hogv a két templom apszisa egészen pgy. 
má~hoz ért. II. Pel:l.gius úiiáépítPtt<'. mozaikokkal 
l:'azdagnn diszítette. II. Grr[!e]y pPdig ~z idő vas 
foga által mrogkopott Pgvházat régi fénvéobe helvez
tP vis~za. I. Adorián pápa 720-bnn a San Lorenz• 
bazilikát és a Magna MatPr DPi tPmplomot pgypsí
l<'fle olykf.pPn. hogv mindkPtfiir>ek apszisát leront
tntta. a Kon~tantin-fele b~zilika h>ióiát a mai 
Sz0n: LőrinC' trmplom szPntf.lv0véo. a szrnt(>lvét. 
P•'vrsitvén a Sixtus-ff-le szentéllyel a haiójával 
al:lkíttatta át. Fz az fltalakitft, n bazilika harmo
r.ikus Pgvsé_gét megadta ugyan. rlr a míivészpt 
nn~,. kárára a Konstantín-f(•]p bazilika 12 phrigiai 
m:\n·ánvosz1opának fp]ét Pl!iintr>ttP. m"rt mf>lvPhb 
frkd·sp mi~tt a Konstantin-féle bazilika h~ió;_.;• 
C':C\"hPn a? úi bazilikának szPntéolvf.• ft•] kr]l ... q 
... ".;C'lni. III. Honorius 1218-hnn hét oszlnnon nvug
,.ó <']ÖC'sarnokot f.pittC'tett hozzá. V. Miklós p:ína 
b<'lsö díszítf.sf.t véogrztptfp p] RnssPlini mí:,·{·sz :íJ
tal. LPgújnbb<~n a bnzilika rPno\·ál:ís:ít. díszít{os;.t 
IX. Piw: pápa rendPite <'L 

M:ír maga az rliics<~rnok a művf.szi éorzf.s ~az
rlnfT hu!l:ímait korbácsolta fp] a látol'ató l<'lk[ohr>n. 
Os·dnnai frlr>:t anró kis mozaikok voltak ):íthatók. 
:-tmrlvPk a~ lTr .Jf.zust áhrá?Olták szPnt Ciriaca i•s 
Trifónia tilr<Rsúgábnn. Az 1864-ik P\'bPn kP,züJt,.k 
Pzck ~ f;íiclalnm 1 a ma már szint(•n romokhan hr
\'Príi vntikáni moznikm1ihclv művészptf.t dícs(•rtf.k 
A homlokzat frrskói Cannaroni míívf.s!ti"J] szár~ 
maztak s a tPmnlom szentieit f.s iót<'víiit iiriikítPt
téok mrg. ll. portikus freskói a XTII. s1ázad frstő
míívi•swt{ot \·ar:\zsolták Plii. Bibliai jrlPne!Pk. a 
IC'mplomot f.rdPklő történelmi események kéonri 



gazdagon és eleven színpompában váltakoztak itt. 
Közöttük fpJett e érdekPs volt Courtonay Péter 
megkoronázása, akinek fejére az 1217-i évben III. 
Honorius pápa ebben a templomban tette a császá
ri koronát. Az előcsarnokban látható volt még egy 
őskeresztény szarkofág szőllő és galambdíszekkel, 
két sír és két oroszlán. 

A bazilika háromhajós volt s az oldalhajókat 
22 árkádos gránitoszlop választotta el a főhajótóL 
Jobbra a nyolcadik oszlop kapiteljén béka és gyík 
volt bevésve. A két hüllőnek görög neve: a ba
trochos és a sauros, ebben a szellemes formában 
őrizte meg az előcsarnok két építőmesterének ne
vét. A középső hajó közepén két, családi címerrel 
ékített fPI-"!yveres lovas szobor állt, melyet kegye
letből állított az utókor a padlózat építtetőjének. 

Az Pliítemplom falát modern freskók díszítet
ték, melyPk Szent István és Szent Lőrinc életé
nek fontosabb iPleneteit elevenítik meg. Szent 
István vértanú halála és temetése Cesare Mariani, 
Szent Uir·inc v(•rtanusága pedig Giuglielmi de San
ctis munkája. A bazilika diadalívének mozaikiai 
II. Pelágius pápa ideiében az 578. és 580. évek 
között ki•szültck. Középen az Üdvözítő foglalt he
lyPt, jobbián SzPnt Pál. Szent Ist'\lt'ln és Szent Hio
oolitus, bal i án Sze nt Péter, Szent Lőrinc és Il. 
Pelágius pápa fpnséges alakiai voltak láthatók. A 
templom fiihajójának köwpén a papi kórus emPl
kedé>sén(·l két színps márványszószék ragadta meg 
a figyelmet s úgy P7f'k. mint az PV;"lngéliumoldali 
csavaros márvánvos;•lop a húsvéti gyertya számá
ra. mozaikbn;1l<:flsos cn>masi díszmunkák voll:!k. 
A tPmplnm padlózata a XII-ik, a me;1yezet pPdig 
a XVII-ik >zázar1ból sz;írmazntt. A tPmplom leg
főbb ékrcsé•r:c· a fiioltár. Fzt a h<talmas alkotmányt 
négy porfir mán·ánvos:-:ln·•ol' nyugvó mPnnyezc'. 
b;1]d;1khin ta)<arja. A7 nltúr asztala alatt. lenn a 
konfl'ssziób:m SzPnt Istv~n (•s Szent Lőrinc szrr
papok porai p!hrnnek. akikPt még az !)57-ik évben 
II. Pel:lgiu> pán« hozatnit idP. 

A h•m:•lom oldaJún m'iv<'•szibbnél művészibb 
sirC"mkk<'k.· :"7"1 kofágok 'orakoznak. A tem l') lom 
bPiáratfltól jDbbra C"gv antik szarkofág ragadta me~ 
:• figvl'lmünkrt. oldalán a nogánvkorból szárma'ló 
háza~sá~i HPnrttPI. :\ XIII-ik százactban FiPsci-li 
biborr>s síri;.l\·á váltO?ta:h!: ót s fii],éoir díszes mrnv
m;pzetPt ;., freskót kéoszitf'ttC"k. Érdekes volt még 
S:ornt Zn7irnus é-s GiusPppc Bondini s?.arkof;ír:ia 
i~. Az utóbbi :1z{•rt kapta l' n:1gy kitüntpl(,st. hogv 
oorai a ~zc·nt hl'l:;Pn pihpntl'k. mNt az lfi69-ik P\'· 
ben tiibh h-is cs,·IPkC"dC'!'' után a tiirökii]; rlleni 
harcban hun~·t cl. 

A 1--onfc-;,.:zió mr•ll"'~ klt "]dalon lé•pr-;iikiin illt
hattunk f0] a szPn 11•l•:h" Itt a már C">nlit,· 1 ' 10 1<i
"l'bb frígiai m(•rvánvos:-lon és ~ ziild pr>rt\rn,zlnp 
szC"mli·lPtr r.1gadta pl a l:ltog;-~tót. l\ szrnt{•lv oltá
rút fpdii <it norfiroszlnpos tabrrnákulumot :\I:lrmn
l':li'Ílls P:1u1,;, fiai: Hugó anút {"-; Sassane készíttrt
U·k '17 11~7-ik i-vb<•::. l\ díszl's fiinapi tr0n és '' 
n~ni ~zi~l,·~ ~- n1ozaikher~k:l~n" cnsmasi PH!nkák [IZ 

12-11-ik f"'hi·l. 
/\ sz,·ntr•lv halold:dún ni·hány !.·pe' in :-.t k.-,_ 

polnaszNi'l !c'rl'mbr iut.Jttunk. ;-~mch· Jpi·-.ratul st• >l
gá l t a Sz,·nt Ciriakus katakombába. Jtt szintrn 
tiihb sín·mll•kk"l találkoztunk: Solc•andf'r kardi. 
nális sír~a az 1629-ik (·\·belT. RPrnardi Guglic•lmi 
szarkofágja Pil'lro da Cnrtonától, 1\TichPle BonPili 
pih,.nii h<'l~·c·, aki valamikor az Annuntiata-rvncl 
lovagja, Savaja hC"rcl'gé>nck admirálisa volt s aki 
a Sciírn rllPn vívott kiizc1Plf'mbf'n tiintrttl' ki ma-

gát s mint vitéz katona hunyt el az 1604-ik évben. 
Hármas lejárat vitt innen a tulajdonképeni ré

gi kriptába. Az első az Odescalchi család kápolná-· 
jának szornszédságából indult s a Nagy Konstan
tin-féle bazilikába vezetett. A templom szentély~ 
oszlopfőinek folvtatása itt pompáztak a maguk iga
zi művészetével. Ebben a kriptában van IX. Pius 
pápa sírja és Szent Ciriaca kápolnája. A kripta 
falai pazarul voltak mozaikokkal díszítve, amelyek 
a tragikussorsú pápa életének egyes jeleneteit 
ábrázolták. Az alkotó művész, Alexander Seitz az 
Pgvház és a pápaság iránt táplált ragaszkodását 
élénk színeinek harmóniájáva!, valamint alakjai 
plasztikussáe-ával és lélektani kifejezésével egy-
8ránt a falakra rakta. A pápa egyszerű szarko
fágia Cataneo müvésznek a;: alkotása. Mindezek 
pedig az errész világ katolikusságának költségén az 
l 881-ik évben készültek. A szarkofág felett állan
dóan égtek a gyertyák s a zarándokoknak meg
lehetős nagy száma imádkozott állandóan a nagy 
hös boldoggá avatásáért. A másik lejárat Vinzenzo 
Aninitti sírja alatt van és a folyosók olyan elága
zásához vezetett, ahol a katakombának még mindíg 
érintetlen helyei vannak. A harmadik lejárat a De 
Romanis család sírjának oldaláról ágazott el. 

A templomhoz tartozó kapucinils kolostor a 
XII-ik században épült román stílusban, az egy
szerü. szintén románstílusú kampanile pedig a 
XIII-ik sz:ízad alkotása. A folyosón évezredes em-

Szent József imád.ia a Kisded .Ji·zust. 
X\'. századi frslö miÍYI'. 
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lékek, pogány siriratokkal ellátott, jelképes k6-
lapok, reliefek dlszesfaragású kövek beszéltek a 
rómaiak csodás művészetéről. Rátaláltunk itt egy 
22 évet élt pogány nő sirkövére is, aki akkor búny
hatott el, amikor a kereszténység a pogány teme
tőket is kezdte uralmába venni. 

A templom jobb oldalán van a beját"at a római 
temetőbe a Campo Veranoba, amely nevét szintén 
a Szent Ciriaca nemzetségétől, a Veranusoktól vet
te. Ezt a temetőt Napoleon császár állittatta a XIX. 
század elején a szegények számára. Az 1833-ik év 
szeptember 3-án szentelte fel Odescalchi kardiná
lis. Müvészeti elrendezése XVI. Gergely és IX. 
Pius pápa rendeletére és ízlése szerint történt. Be
járatánál négy kolosszális szobor emelkedett: az 
Ima, az Elmélkedés, a Csend, a Remény. Az első 
kettő Fabi Altini, az utóbbi !llasetti és Galetti mü
vészetét dicsérte. Legszebb ékessége volt a ha
talmas négyzetalakú portikus, amelyet IX. Pius 
pápa emeltetett az 1862-ik évben Virginio Vespi
gnani által. A portikust 64 travertin oszlop tar
totta, közepében pedig Asiglioni felséges Krisztus 
szobra állott. A háttérben levő ele~áns barokk ká
polnát a kapucinus atyák gondozták. Magában a 

temettiben a síremlékek változatos gazdagsága fe
jezi ki az örök élet gondolatát. Bánatos Ecce ho
mo-k, szeretettel sugárzó Jézus Szíve-k, könnyező 
Pieták, a megholtakkal égbe szálló Őrangyalok 
hangolták itt áhitatra a látogatót. 

Lelki szemünk előtt elvonul a tizenhatszáza
dos kegyeletes mult s megjelenik a sivár jelen. 
III. Honorius elöcsarnokát csak köroncsok, mozaik 
omladékok. szines faltöredékek jelzik. A csonkán 
meredezö oszlopívek tövében, ahol századok folya
mán százezrek imádták a müvészek Ihletöjét, az 
Istent. most szétdúltan hevernek a csendben pihe
nő ösök roncsolt szarkofágjai, szétszórt csontok, 
freskóomladékok, oszlopfődiszek. Azután előtűnik 
Szentséges Atyánk bánatos alakja, amint arcát ke
zébe temetve sir és imádkozik. Mintha a Mestert 
látnók apostolai körében, amikor a pusztuló Jeru
zsálem tragikus sorsára gondolva arcát kezébe te
metve sirt és imádkozott. Lenn a konfesszióban 
csendben pihen a krisztusi demokráciának két hős 
levitája. István köveire, Lőrinc vasdarabjaira mu
tat s a romokon átsurranó szél búgásával zúgják 
a bombázók fülébe: "és a pokol kapui még sem 
vesznek erőt rajta". 

JllamktJ.dáJ - kultjtUEbkáJ 
f'/J~. Jll~U~JU~.M.i l:J.úuú @.J.aládi IUIJ.dé.J e. k&riJ.IJ.Ulké;.i.MI 

Pár évvel ezelőtt hazánkba került egy kis kí
nai fiú. P. Bernát, ferences missziós atya hozta 
ide. Minden városban nagy örömmel fogadták öket. 
Főleg a gyermekek sok ajándékot hordtak össze a 
kis Siao Tominak. A fiú csodálkozott a meleg fo
gadtatáson. Kínában sokkal ridegebbek az embe
rek. Egyszer meg is kérdezte a pátert: 

- Atyám, itt mindenki rokonunk, hogy úgy 
szeretnek bennünket? 

Az elgondolás csakugyan az, hogy a rokonok, 
a testvérek nagyon szeretik egymást. ts a való
ság? - Idegenekkel finomkodunk, szépen beszé
lünk. Odahaza pedig a durvaság, a civódás az úr. 
A kicsi gyermek legelső hibája talán épen a sze
retetlenség. Még beszélni nem tud, de már cibálja 
a másikat, ha az valamit elvesz tőle. Az irígység, 
a harag már bent bujkál a pici gyermekben is. 
Ezekkel a hibákkal találkozik a szülö leghamarabb. 
tppen ezért, ezeket a hibákat kell legelébb figye
lembe vennie. Mindennapi eset, hogy Péternek 
ugyanaz a falat kenyér kell, ugyanaz a marék föld. 
ugyanaz a gyufás doboz, mint Pálnak. Ilyenkor 
legjobb orvoss'ág, ha mindkettötöl elvesszÜk azt. 
ami miatt hajba kaptak. A gyermek így rájön, 
hogy nem érdemes civakodni. 

A haragos természetű gyermekből is ki lehet 
húzni a méregfullánkot. A legindulatosabbat is le
het szelídségre nevelni. 

KetteJer Vilmos még felnőtt ifjúkorában is 
igen lobbanékony volt. Mér~ében lelötte a vadász
kutyáját, mert széttépett néhány foglyot. A csiz-
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máját pedig bicskával hasította szét, mert nehezen 
jött le a lábáról. Ez az ingerlékeny ember később, 
alapos önnevelés után a szelídség legszebb példáit 
mutatta. 

tiete vége felé egy suhanc járult eléje, mint
ha üdvözölni akarná. Ketteter felé nyujtotta a ke
zét, de a gyermek beleköpött. Az ősz férfi gyön-
géden megfogta a fiút; és megkérdezte: · 

- Mennyit fizettek neked ezért ellenségeim? 

- Két garast. 

- Itt van még 10 garas. De máskor ne tégy 
ilyet! 

A kis szentéletü Fontgallant Guidó valamiért 
na.l!von mérges lett az öccsére. Rákészült, hogy 
legalább két pofont leken neki. Az első nyakleves 
után azonban hirtelen leeresztette a kezét. 

- A kis Jézus kedvéért nem kapsz több po
font. Köszönd meg neki! 

Egy nagy gondolkod6nk mondja: Ahol Krisz
tus a király. ott a szeretet a királynő. 

Bőkezű fejl.'delemasszony a szeretet. Ö hozza a 
békét, a boldogságot. Hiába erős egy gyermek, hiá
ba ügyes. hiába első a tanulásban, ha szeretni és 
szeretetböl tűrni nem tud, - boldogtalan lesz. Vi
szont. ha szereletet szórtunk a ~yermek tarsolvá
ba. akkor kincset kapott hazulról. Akik szeretik 
egymást. azoknak a nyomor is csak félteher. A 
vPszekrdiiknc>k pl.'dig a legnagyobb jólétben is kin
szenved(·s az élet. 



FIORETI'l ÚJ KIADÁSÁHOZ* 
~zent Ferenc alig hunyta le szemit a kicsiny 

Porc1unkul_ában, leg_e~dák százai keltek szárnyra, 
h~gy sdtvtgyá~ Asats1 Szegénykijének dics6dgét a 
vtlág négy táJa feli. Azok a jámbor testvirek 
akik szerencsések voltak a nagy Szent körül el~ 
tölteni életük nagy részit, átszellemült arccal, tűz
benégő szemmel legendás törtineteket besziltek 
Atyjukr~~- Mindegyikü~et szent büszkesig töltötte 
el, ha UJ, még !'em ISmert törtinetet, eseminyt 
tudtak elmondom Ferenc testvirr6l. Szinte verse
nyeztek abban, melyikük tudja miltóbban dics6f
teni Ferencet, rejtett életének, csodálatos tettei
nek na11yfényrehozásával. Umbria, Toszkána, Már
ka csodásfekvésű tá"iai tele voltak Francescót di
csőítő ódákkal. Mintha Umbria lágy szellői is Róla 
zenéltek volna, aki pedig maga egyszerűségben élt 
és elfeledettségben akart meghalni. 

Ezeket a legendákat, amelyek Szent Ferenc·· 
r6l és társairól re11éltek, egyes testvérek iSssze
gyűitö~ték és csokorbakötve vázába rakták el, hogy 
a későt utókor is 11UÖnyörködhessék szépsé11ükben 
és élvezhesse bódító illatukat. Ilyen legenda-cso
kor a kezünkben levő Fioretti is. Mint a neve is 
mond"ia, valóban "virágszálak" Szent Ferenc is 
társainak életéből azok az apró kis epizódok, ame
lyek csendesen me11húzódnak egymásrnellett az 
előttünk fekvő kis kötetben. 

Csodálatos kis könyvecske ez. Benne Szent 
Ferenc alak"ia a maqa emtszerűségében rarmag fe
lénk. Az összes életirók közül ippen Fioretti tük
rözteti vis.~za leghúséqesebben Szent Ferenc egyé
niségét. Elénk varázsolja Ferencet a maga csodá
latos alázatosságdban, amint megparancsolja Ber
nát testvérnek, hogy háromszor tauosson a nya
kára ás szdiára. mert hibásan vélekedett róla. Vagy 
amint ma11yarázza Leó testvérnek, hoay abban va'l. 
az igazi öröm. ha étlen-szomjan, esőben-hóban, a 
le11naqyobb faayban kitaszUanak bennünket és go
rombán bá'lnak velünk. és ezt a vastag gorombasá
pot. keatJetlen bdntfsmódot türelmesen, alázatosan 
elvise,ljtik. Megjelenik előttünk a maqa el1tJSzerűsé
gében. amint megv.isárolia a vadQalambokat és 
szabadon bocsditia 6kP.t. Ott áll előttiink eqekig 
ma"asztalt szegénuséqében, lsten iránt ldn"raayult 
szeretetében, amellyel a leanagyobb szenvedések
ben is vissza tud mosolyogni az Istenre. 

De köréje csoportosulnak leakedvesebb tanít
ványai, a Szegénység-úrnő leghűségesebb lovaQjai: 
Berndt testvér, aki minden va11yonát elosztotta a 
szegényeknek és lett Ferenc leghűségesebb köt•e
t6ie és leQkedvesebb tanítványa; az eqyszerű Leo 
testvér. akit Ferenc. eatJügyűséae miatt, lsten bá
ránykáitfn.ak becézett. Ott taldljuk mellette az alá
zatos lelkű Masszeusz testvért, amint naqy oda
adással végzi a reábizott kapusi és konyhai teen
d6ket. De nem marad el az aaqályos lelkű Rufin 
testvflr sem, akinek annuit kell küzködnie az ör
döQqel; sem a "iámborhírti E11yed testvér. akit IX. 
l.a"ios francia király is felkeresett, s a nélkül, hoqy 
sz6t Ilditottak volna, me11ölelték e1mmást és úcm 
t•áltak szét. Ott kiséri FPrencet Illés te.~tvér is. aki 
konok termés:.-etéht mélt6n megbűnhődik, amikor 
a Renden kívül kell meghalnia. 

• Virál!szélak Szent Ferenc és társai életéből. 
forditotta Köszeghy Mihély kanonok, Gyöngyös, 1943. 

. Azonban hiányos lenne ez a kip, ha rajta nem 
talalná"!k Szent Ferenc legkedvesebb leányát: Klá
ra nővert. Ozanám ridegnek, hidegnek mondaná a 
képet, ha Klára angyali szépsége és bája fel nem 
oldaná a kemény vonásokat rajta. ValQban ebbe a 
keretbe szarosan beleilleszkedik Klára nővér töré
keny alakja, szépséges lelkülete. 

A Fioretti első része ezekről zengi ódáit ezek
ről a hósökról, akik valósággal versenyezt~k Fe
renc testvérrel az alázatosság gyakorlásában, akik 
fanatikus követói voltak a Szegénységnek; imában 
elmélkedésben, Isten szeretetében töltötték el nap~ 
jaikat és nem riadtak vissza a legkeményebb ön
megtagadástól sem. 

A második rész a Rend második és harmadik 
generációjának legkiválóbb és legjámborabb tag
jairól beszél. Hogy csak egyet emeljünk ki közü
Zük a legismertebbet: Páduai Szent Antalt. 

Ezek után felmerül bennünk a kérdés, ki en
nek a gyönyörű munkának a szerzője? Sajnos, erre 
a kérdésre a történelemtudomány mai állása tel
jes bizonyossággal nem tud feleletet adni. Annyi 
bizonyos, hogy egy olasz ferences a XIV. század 
elején állította össze latin eredeti után, aki a latin 
legendákat nem szolgai módon fordította le, hanem 
szabadon átdolgozta, máshonnan szerzett ismere
teivel bővítette és igy hagyta az utókorra. 

Fioretti a keresztény irodalom egyik legreme
kebb kötete. "A tizennegyedik század cicomátlan 
olasz prózájának sokat csodált remeke; bűbájos 
legendák gyűjteménye; aranykönyv, mely hallga
tással melliSzi Assisi Ferenc gyermek- és ifjúkorát, 
hogy annál beszédesebb nyiltsággal tárja elénk a 
ké.~óbbi Szeráfikus érzés- és gondolatvilágának 
felbecsülhetetlen kincseit" - írja róla Kaposi Jó
zsef. Evszázadok folyamán sokszor látott napvilá
got e kis munka. Nincs olyan európai nemzet, 
amely saját nyelvén ne alvasná Fioretti legendáit. 
Nálunk az első fordítást a hányatott életű Erdős 
Renée végezte, fordítása azonban nem si·kerü.lt 
eléggé, és ez ösztönözte Kaposi Józsefet, hogy ú;ra 
lefordítsa Fiorettit és 1913-ban ki is adta művét. 
1926-ban Tormay Cecil új fordításban küldi út;ára. 

Ezek a kiadások azonban idők folyamán el
fogytak, ezért az Atheneum Könyvkiadó Vállal!lt 
szükségesnek találta, hogy Kaposi fordítását újból 
megjelentesse. A Maayar Barát nem elégedett meg 
az Atheneum kiadásával, hanem új fordításban 
adta ke~ébe olt•asótá1Jorának a Fiorettit. Ez rend
kívül szerenesés gondolat volt a Magyar Barát 
részéről. Hiszen maga Kaposi panaszkodik, hogy az 
ó korában még nem adták ki kritikusan Fiorettit, 
most aztán, hogy megjelent P. Benvenuto Bughetti 
kritikai kiadá.~a, szükségessé vált, hogy új fordí
tásban kapja kezébe a maguar közönség is. Ezt az 
új fordítást K ős z e 11 h y Mihály dr. kanonok esz
közölte. Kószeghy Mihály régi ismerője Fioretti
nl'k, évtizedek óta foglalkozott vele, és most végre 
munkáiának megtermett a méltó gyümölcse. A tőle 
megszakott magyarsággal és gördülékeny stílus
ban adja a Magyar Barát olvasóinak a kezébe a 
tizennegyedik század e műremekét. Talán csak azt 
az egyet kifogásolhatnánk benne, hogy helyenkint, 
ahol arra szükség adódnék, rövid jegyzetekkel nem 
magyarázta az eredeti szöveget. Egyébként mun
káját és fáradságát minden elismerés megilleti. 
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lékek, pogány síriratokkal ellátott, jelképes kő
lapok, reliefek dfszesfaragású kövek beszéltek a 
rómaiak csodás művészetéről. Rátaláltunk itt egy 
22 évet élt pogány nő sirkövére is, aki akkor búny
hatott el, amikor a kereszténység a pogány teme
tőket is kezdte uralmába venni. 

A templom jobb oldalán van a bejárat a római 
temetőbe a Campo Veranoba, amely nevét szintén 
a Szent Ciriaca nemzetségétől, a Veranusoktól vet
te. Ezt a temetőt Napoleon császár állíttatta a XIX. 
század elején a szegények számára. Az 1833-ik év 
szeptember 3-án szentelte fE.'l Odescalchi kardiná
lis. Müvészeti elrendezése XVI. Gergely és IX. 
Pius pápa rendeletére és ízlése szerint történt. Be
járatánál négy kolosszális szobor emelkedett: az 
lma, az Elmélkedés, a Csend, a Remény. Az első 
kettő Fabi Altini, az utóbbi !nasetti és Galetti mü
vészetét dicsérte. Legszebb ékessége volt a ha
talmas négyzetalakú portikus, amelyet IX. Pius 
pápa emeltetett az 1862-ik évben Virginio Vespi
gnani által. A portikust 64 travertin oszlop tar
totta, közepében pedig Asiglioni felséges Krisztus 
szobra állott. A háttérben levő elegáns barokk ká
polnát a kapucinus atyák gondozták. Magában a 

temetőben a síremlékek változatos gazdagsága fe
jezi ki az örök élet gondolatát. Bánatos Ecce ho
mo-k, szeretettel sugárzó Jézus Szíve-k, könnyező 
Pieták, a megholtakkal égbe szálló Őrangyalok 
hangolták itt áhitatra a látogatót. 

Lelki szemünk előtt elvonul a tizenhatszáza
dos kegyeletes mult s megjelenik a sivár jelen. 
III. Honorius elócsarnokát csak kóroncsok, mozaik 
omladékok. színes faltöredékek jelzik. A csonkán 
meredezö oszlopívek tövében, ahol századok folya
mán százezrek imádták a müvészek Ihletőjét, az 
Istent. most szétdúltan htvernek a csendben pihe
nő ösök roncsolt szarkofágjai, szétszórt csontok, 
freskóomladékok, oszlopfődíszek. Azután előtűnik 
Szentséges Atyánk bánatos alakja, amint arcát ke
zébe temetve sír és imádkozik. Mintha a Mestert 
látnók apostolai körében, amikor a pusztuló Jeru
zsálem tragikus sorsára gondolva arcát kezébe te
metve sírt és imádkozott. Lenn a konfesszióban 
csendben pihen a krisztusi dE.'mokráciának két hős 
levitája. István köveire, Lőrinc vasdarabjaira mu
tat s a romokon átsurranó szél búgásával zúgják 
a bombázók fülébe: "és a pokol kapui még sem 
vesznek erőt rajta". 
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Pár évvel ezelőtt hazánkba került egy kis kí
nai fiú. P. Bernát, ferences missziós atya hozta 
ide. Minden városban nagy örömmel fogadták őket. 
Főleg a gyermekek sok ajándékot hordtak össze a 
kis Siao Tominak. A fiú csodálkozott a meleg fo
gadtatáson. Kinában sokkal ridegebbek az embe
rek. Egyszer meg is kérdezte a pátert: 

- Atyám, itt mindenki rokonunk, hogy úgy 
szeretnek bennünket? 

Az elgondolás csakugyan az, hogy a rokonok, 
a testvérek nagyon szeretik egymást. ts a való
ság? - Idegenekkel finomkodunk, szépen beszé
lünk. Odahaza pedig a durvaság, a civódás az úr. 
A kicsi gyermek legelső hibája talán épen a sze
retetlenség. Még beszélni nem tud, de már cibálja 
a másikat, ha az valamit elvesz tőle. Az irigység, 
a harag már bent bujkál a pici gyermekben is. 
Ezekkel a hibákkal találkozik a szülő leghamarabb. 
tppen ezért, ezeket a hibákat kell legelébb figye
lembe VE'nnie. Mindennapi eset, hogy Péternek 
ugyanaz a falat kenyér kell, ugyanaz a marék föld. 
ugyanaz a gyufás doboz. mint Pálnak. Ilyenkor 
legjobb orvosság, ha mindkettőtöl elvesszÜk azt. 
ami miatt hajba kaptak. A gyermek így rájön, 
hogy nem érdemes civakodni. 

A haragos természetű gyermekből is ki lehet 
húzni a méregfullánkot. A legindulatosabbat is le
het szelídségre nevelni. 

KetteJer Vilmos még felnőtt ifjúkorában is 
igen lobbanékony volt. Mérgében lelötte a vadász
kutyáját, mert széttépett néhány foglyot. A csíz-
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máját pedig bicskával hasította szét, mert nehezen 
jött le a lábáról. Ez az ingerlékeny ember később, 
alapos önnevelés után a szelídség legszebb példáit 
mutatta. 

tiete vége felé egy suhanc járult eléje, mint
ha üdvözölni akarná. KetteJer felé nyujtotta a ke
zét, de a gyermek beleköpött. Az ősz férfi gyön
géden megfogta a fiút; és megkérdezte: 

- Mennyit fizettek neked ezért ellenségeim? 

- Két garast. 

- Itt van még 10 garas. De máskor ne tégy 
ilyet! 

A kis szentéletú Fontgallant Guidó valamiért 
nagyCln m,;rgf's lett az öccsére. Rákészült hogy 
legalább két pofont leken neki. Az első nyakleves 
után azonban hirtelen leeresztette a kezét. 

- A kis Jézus kedvéért nem kapsz több po
font. Köszönd meg neki! 

F:gy nagy g0ndolkodónk mondja: Ahol Krisz
tus a k!rflly. ott a szeretct a királynő. 

Bókezü fej<>dclemasszony a szeretet. ö hozza a 
békét, a boldor:ságot. Hiába eriís egy gvcrmek hiá
ba ügyes. hiába első a tanulásban: ha szeretni és 
szeretE.'tbiil türni nem tud, - boldogtalan lesz. Vi
szont, ha swn:•tetet szórtunk a gyE.'rmek tarsolyá
ba. akkor kinc~<>t k.1pott hazulrÓl. Akik szeretik 
egymást. azoknak a nyomor is csak félteher. A 
V!'~zehdiiknPk pedig a legnagyobb jólétben is kín
szenvcdi·s az (•1!'!. 



FlORETri ÚJ KIADÁSÁHoz• 
~zent Ferenc alig hunyta le szemét a kicsiny 

Porc&unkul_ában, leg_e~dák százai keltek szárnyra, 
h?gy szétv&gyé~ Ass&~& Szegénykéjének dics~ségét a 
v&lág négy táJa fele. Azok a jámbor testvérek 
akik szerencsések voltak a nagy Szent köTÜl el~ 
tölteni életük nagy részét, átszellemült arccal, tűz
benég/5 szemmel legendás történeteket beszéltek 
Atyjukr~~· Mindegyikü~et szent büszkeség töltötte 
el, ha UJ, még nem &Smert történetet, eseményt 
tudtak elmondani Ferenc testvérr~!. Szinte verse
nyeztek abban, melyikük tudja méltóbban dics~í
teni Ferencet, rejtett életének, csodálatos tettei
nek naf]yfényrehozásával. Umbria, Toszkána, Már
ka csodásfekvésa táiai tele voltak Francescót di
csóító ódákkal. Mintha Umbria lágy szellöi is Róla 
zenéltek volna, aki pedig maga ef]yszerűségben élt 
és elfeledettségben akart meghalni. 

Ezeket a legendákat, amelyek Szent Ferenc·· 
''Öl és társairól ref]éltek, egyes testvérek ~ssze
gyűitö~ték és csokorbakötve vázába rakták el, hogy 
a késó1 utókor is flYÖnyörködhessék szépséf]ükben 
~s élvezhesse bódító illatukat. Ilyen legenda-cso
kor a kezünkben levö Fioretti is. Mint a neve is 
mondja, valóban .,virágszálak" Szent Ferenc és 
társainak életéból azok az apró kis epizódok, ame'
lyek csendesen meqhúzódnak egymásrnellett az 
elóttünk fekvö kis kötetben. 

Csodálatos kis könyvecske ez. Benne Stent 
Ferenc alakja a maqa efl'ISZerűségében raf]yog fe
lénk. Az összes életirók közül éppen Fioretti tük
rözteti vis.~za leghűséqesebben Szent Ferenc ef]yé
niségét. Elénk t•arázsolja Ferencet a maga csodá
latos alázatosságában, amint megparancsolja Ber
nát testvérnek, hogy háromszor tapossan a nya
kára és sztHára. mert hibásan vélekedett róla. Vagy 
amint maqyarázza Leó testvérnek, hoay abban va'l. 
az igazi öröm. ha étlen-szom.ian, esöben-hóban, a 
lef]naf11/0b'h faayban kitaszítanak bennünket és go
rombán bá'l.nak velünk. és ezt a vastag gorombasá
pot. keauetlen bdnásmódot türelmesen, alázatosan 
elvise.Zjiik. Meg.ielenik elöttiink a maf]a ef]uszerűsé
gében. amint megvásárolia a vadqnlambokat és 
szabadon bocsáitia ~ket. Ott áll elöttiink e11ekig 
maflasztalt szegénuséqében, lsten iránt lánf]raayult 
szeretetében, amellyel a lef]nagyobb szenvedések
ben is vissza tud mosolyogni az Istenre. 

De köréje csoportosulnak leakedvesebb tanft
ván)lai, a Szegénység-úrn/5 leghűségesebb lovaajai: 
Bernát testvér, aki minden vagyonát elosztotta a 
szegényeknek és lett Ferenc leghűségesebb köl'e
t~ie és leqkedvesebb tanítványa; az eqyszerű Leo 
testvér. akit Ferenc. e(:luügyűséqe miatt, lsten bá
ránykáidnnk becézett. Ott találjuk mellette az alá
zatos lelkű Masszeusz testvért, amint naqy oda
adással végzi a reábizott kapusi és konyhai teen
d/Sket. De nem marad el az aaqáluo11 lPlkű Rufin 
telltvér sem, akinek annyit kell küzködnie az ör
döqqel; sem a iámborhirtí Egyed testvér. akit TX. 
l,afos francia kirtfly is .felkeresett, s a nélkül, hoqy 
~rzót ,,dltottak tlo!na, megölelték egymást é.~ tícm 
t'áltak Rzét. Ott kiséTi FPrencet Illés testvér is, aki 
konok termés:!'etéért méltón megbúnhödik, amikor 
a Renden kívül kell meghalnia. 

• Virlll!szálak Szent Ferenc és társal életéblll. 
forditotta Köszeghy Mihály kanonok, Gyöngyös, 1943. 

Azonban hiányos lenne ez a kép ha rajta nem 
találnánk Szent Ferenc legkedvesebb leányát: Klá
ra nóvért. Ozanám ridegnek, hidegnek mondaná a 
képet, ha Klára angyali szépsége és bája fel nem 
oldaná a kemény vanásakat rajta. Valflban ebbe a 
keretbe szarosan beleilleszkedik Klára növér töré
keny alakja, szépséges lelkülete. 

A Fioretti elsó része ezekról zengi ódáit ezek
ról a hósökról, akik valósággal versenyezt;k Fe
renc testvéTTel az alázatosság gyakorlásában, akik 
fanatikus követói voltak a Szegénységnek; imában 
elmélkedésben, lsten szeretetében töltötték el nap~ 
jaikat és nem riadtak vissza a legkeményebb ön
megtagadástól sem. 

A második rész a Rend második és harmadik 
generációjának legkiválóbb és legjámborabb tag
jairól beszél. Hogy csak egyet emeljünk ki közü
Zük a legismertebbet: Páduai Szent Antalt. 

Ezek után felmerül bennünk a kérdés, ki en
nek a gyönyörű munkának a szerzöje? Sajnos, eTTe 
a kérdésre a történelemtudomány mai állása tel
jes bizonyossággal nem tud feleletet adni. Annyi 
bizonyos, hogy egy olasz ferences a XIV. század 
elején állította össze latin eredeti után, aki a latin 
legendákat nem szolgai módon fordította le, hanem 
szabadon átdolgozta, máshonnan szerzett ismere
teivel bövitette és így hagyta az utókorra. 

Fioretti a keresztény irodalom egyik legreme
kebb kötete. .,A tizennegyedik század cicomátlan 
olasz prózájának sokat csodált remeke; bűbájos 
legendák gyűjteménye; aranykönyv, mely hallga
tással mellözi Assisi Ferenc gyermek- és ifjúkorát, 
hogy annál beszédesebb nyiltsággal tárja elénk a 
késóbbi Szeráfikus érzés- és gondolatvilágának 
felbecsülhetetlen kincseit" - írja róla Kaposi Jó
zsef. Evszázadok folyamán sokszor látott napvilá
got e kis munka. Nincs olyan európai nemzet, 
amely saját nyelvén ne alvasná Fioretti legendáit. 
Nálunk az elsö fordítást a hányatott életű Erdös 
Renée végezte, fordítása azonban nem sikeTÜlt 
eléggé, és ez ösztönözte Kaposi Józsefet, hogy újrtJ 
lefordítsa Fiorettit és 1913-ban ki is adta művét. 
1926-ban Tormay Cecil új fordításban küldi útjára. 

Ezek a kiadások azonban idök folyamán el
fogytak, ezért az Atheneum Könyvkiadó Vállal!lt 
szükségesnek találta, hogy Kaposi fordítását újból 
megjelentesse. A Mag_yar Barát nem elégedett meg 
az Atheneum kiadásával, hanem új fordításban 
adta kezébe olt•asótáborának a Fiorettit. Ez rend
kívül szerenesés gondolat volt a Magyar Barát 
részéről. Hiszen maga Kaposi panaszkodik, hogy az 
ó kllrában még nem adták ki kritilcusan Fiorettit, 
most aztán, hogy megjelent P. Benvenuto Bughetti 
kritikai kiadása, szükségessé vált, hogy új fordí
tásban kapja kezébe a mag11ar közönség is. Ezt az 
új fordítá.~t K ős z e g h y Mihály dr. kanonok esz
közölte. Kószeghy Mihály régi ismeróje Fioretti
lll'k, étJtizedek óta foglalkozott vele, és most végre 
munkáiának megtermett a méltó g11iimölcse. A töle 
megszakott magyarsággal és gördülékeny stílus
ban adja a Magyar Barát olvasóinak a kezébe a 
tizennegyedik század e műremekét. Talán csak azt 
az egyet kifogásolhatnánk benne, hogy helyenkint, 
ahol arra sziikség adódnék, rövid jegyzetekkel nem 
magyarázta az eredeti szötJeget. Egyébként mun
káját és fáradságát minden elismerés megilleti. 

ll 



Nagyon megérdemli, hogy minden Magyar Barát
olvasó kis könyvtárában ott díszelegjen Kószeghy 
Mihály munkája. Ha meg akarjuk ismerni az első 
ferencesek életét, ha meg akarjuk ismerni azok 
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lelkét, ha magunkba akarjuk s:i:ívní a ferences szel
lem hamisítatlan lelkületét, akkor olvasgassuk sok
szor ezen kis múvecskét. 

P. Zental Marcellin O. F. M., dr. 

A pap böntet6joaf v~delme 
lrta: Dr. Schrotty Sebestyén, 

budapesti kir. büntetőtörvényszéki biró. 

Több évvel ez előtt az egyik vidéki városban tör
tént, hogy egy katonatiszt az utcán összeszólalkozott 
egy polgári személlyel. A szóváltás során a polgári sze
mély szóval megsértette a katonatisztet. Erre az utóbbi 
a polgári személyt előbb rendrPutasította, majd amikor 
ez nem veozetett eredményre. pisztolyával lelőtte. A ka
tonatisztet a hadbíróság nem ítélte el. 

Ugyancsak néhány év\·el ezelőtt a Budapestről vi
dékre robogó vonat egyik harmadosztályú kocsijában 
történt. hogy több fiatal emberből álló társaság az ott 
jelenvolt ferences atyát előbb enyhébb, majd késöbb 
csípősebb. megszégyenilii és izléstelen kifejezésekkel 
megsértette. A ferences atya egy ideig tűrte a sérte
öetéseket. majd rendreutasította a társaságot. amely 
erre néhány píllanatra el is hallgatott. Kis ídö mulva 
azonban a sértésck folytatódtak. A ferences atya -
nagyobb botrány elkerülése végett - némán hallgatta 
az éretlen társaság sértő megjegyzéseit. Végül is az 
egyik férfiutazó erélyes fellépésére a társaság elhall
gatott. 

Mindkét esetben becsületsértésről van szó. A ka
tonatisztnek a törvény adott módot, hogy a becsülete 
ellen intézett jogtalan támadás folytatását fegyverrel 
megakadályozza. A tiszti becsület védelmében történt 
fegyverhasználatról szóló 1930. évi II. tc. többek között 
azt mondja; .. Nem számítható be a cselekmény annak 
a katonai egyenruhát \'iselö tisztnek (tisztjt>löltnek). aki 
a becsülete ellen, más személy jelenlétében intézeott 
jogtalan támadás folytatásának megakadályozása cél
jából az öt megílletö fegyvert azonnal használja. felté
\"E', hogy ezt a célt másként nem érhette el és hogy a 
fegyver használatában az elkerülhetetlen szükségesség 
határát nem lépte át". 

E tön·ény-hely bővebb ismertetése nem feladatunk 
Célunk arra a kérdésre felelet!.'t adni. mikor részesül a 
pap. a lelkész fenti katonatiszthez hasonlóan fokozot
tabb büntetőjogi \'édelemben. 

Fenti esetben a fprences at~·ának az öt ért sérté
st>kkel szl'mben. miként az állam rninden polgárának. 
sajnos csupán a becsület vé>dt>lméröi szóló 1914. évi 
XLI. tc. (B\'.) biztosit védt>lmet: fokozottabb büntetö
.iogi ,-édelmet azonban nem nyujt. A magyar büntetö
tör.·ény~önyv és a hivatkozott becsüleh·édelmi törvény 
tartalmaz ugyan rendelkezést a lelkészsértésre. ílletve 
ennek fokozottabb büntetőjogi megtorlására, ez azon· 
ban nem azonos a fenti t'setül'!kkel. 

A Btk. 192. §.-a szerint: .. Vétsé:(et követ el és egy 
évi~: tE'rjedhetö fogházzal büntetendő: :.oki az állam 
ú1tnl elismert vallás i<'lkénet - amidön az vallási szer
tartást teoljesit - szóval. tette! ,-agy fenyegetéssel nyii
,-ánosan megtámadja. 

Ha pedig a lelkészt \'allási szertartás teljesítése 
alkalmf>,·ai testileg bántalmazza. büntettet kö\·et el és 
e~menn~·ibl'n cselekménye súl~·os;abb be~zámítás alá nem 
esik. kl:! é\·ig terjedhető börtönnel büntr:otendö". 

Az 1914. é\"i XLI. tc. 5. !i- 2. bekezdé~e szerint a 
becsiiletsért<•s büntetése - amely különben pénzbünte
tés - nyolc naptól t>gy é\'ig terjedhető fogház. ha a 
C";;e!C'kményt a tön·ényesen be\·ett vagy elismert \'al
lásfelekezet lelkésze ellen hivatása gyakorlására vonat
kozólag sajtó útján kövt>lték el. 

Az idézett törvényhel~·el-. höi kitűnik, hogy a lel
ké~zsüt('s csak akkor bi!ntl'tcndö. ha a sért«'s \'agy a 
\'allási ;;zertartás tt>ljes1tt·se közben történ'k l-s az állam 
által eli<mert vallás lelkésze ellen irányul. vagy ha a 
l<'lkész hivatására vonatkozólag ~ajtó útján történik. 
Nagyobbfokú büntet6jogi védelemről tehát csak Ilyen-
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kor lehet szó. Fenti esetben a ferences atya, továbbá 
az állam által el nem ismert felekezet lelkésze tehát 
csak olyan jogi oltalmat élvez, mint az állam egyéb 
polgára. 

Hogy ki tekintendő lelkésznek, az az egyes vallás
felekezetek vonatkozó szabályai alapján állapítandó 
meg. Ugyanl'sak az egyes vallásfelekezetek szertartás
tana állapítja meg, hogy a lelkész mikor teljesít vallási 
szertartást. 

A birói gyakorlat szerint vallási szertartást teljesit 
a lelkész. midön szertartásos papi ruhában felöltözve 
a Szeniséget viszi, hogy az utolsó kenetet feladja, bár 
az utcán jár, - midön a teml'tési szertartást végzi, -
midön prédikációját befejezvén a szószékröl lejövöben 
van és szertartási jelvényeit még nem tette le. 

A sérelem a törvény szerint lehet enyhébb és sú
lyosabb. 

Enyhébb: ha a támadás .. szóval. tettel. fenyegetés
sel nyilvánosan" történik. E három eikövetési cselek
vés tehát csak akkor büntetendő. ha nyilvánosan, azaz 
többek jelenlétében jött létre. Ebben az esetben a sértő 
t>gyén egy évig terjedhető fogh:\1.zal büntetendő. 

A szóbeli megtámadás nem egyéb. mint a lelkész 
személyének tiszteletlen szavakkal való megsértése. 
Tettel \'aló megtámadásnál a teltes a lelkészt sértő 
módon érinti a nélkül. hogy nnnak fájdalmat okozna. 
vagy rajta sérülést idézne <'IÖ. Fen~·egetésen általában 
mindennemű sértés elkövetésének kilátásba helyezése 
értendő. 

Súlyosabb a sérelem, ha a támadás .. testi bántal
mazás". Itt már nem kívánja meg a törvény a nyilvá
nosságot. Ebben az esetben a támadó, amennyiben a 
cselekmény súlyosabb beszámitf>s alá nf'm esik. két 
évig terjt>dhetö börtönnel büntl't:·ndö. 

A testi bántalmazás a testnek fájdalmas érintése, 
vagy azon jelentéktelen, aká1· rö\·idebb. akár hosszabb 
ideig gyógyuló sérülés előidézése. 

A becsületvédelmi törvény hi\·atkozott szakasza is 
csak akkor bünteti a törvénycsen hl'\"<'tt vagy elismert 
\'all:ísfelekezet lelkésze elleni sértést, ha az a lelkész 
hi\·atására vonatkozik és sajtó útján történik. 

Fent kifejtettek szerint tehát az állam által elis
mcrt vallásfelekezet lelkészének a becsülete ellen in
té7ett jogtalan támadással szemben az ér.•ényben levő 
jogszabályok nem nyujtanak fokozottabb büntetőjogi 
védclmet; a lelkész csak annak az általános, minden 
állampolgárt megillető jogi oltalomnak részese, amelyet 
a becsületvédelmi tör.·ény magában foglal. 

Az 1939. évi II. tc. (Hvtl ben:•zetö szaval szerint· 
.. A honvédelem a legszl'ntebb állampolgári kötelessé~.: 
nmelyet mindenkinek önfeláldozásig terjedő odaadással 
kell teljesíteni. E kötelesség átérzése és mm·adéktalan 
teljesítése kell. hogy jellemezze elsősorban a hadsere .. 
get. illetve annak veozetöségél. a tisztikar!". 

Nem vitás. hogy a tisztikar. e nemes fcladata in
dokoltt.1 teszi becsületének. tckintél~·énl'k legmesszebb
menil jogi oltalmazását. 

Nem vitás azonban nz sem. hogy a vallás az ál
lamhatalom erkölcsi létének pgyik nlappillére. Az ál
lam saját lét-érdekét s?.olgálja. amikor ezt az állam
fenntartó erőtényezőt büntetőjogi eszközök igénybevé
telével védelemben részl'síti. ~s vajjon a vallás, az lii
Iam életében is oly jelentős tényezönt>k hordozói, gond
\'i<clöi nem a papok. illt>h·r lclk.-·~zl'k-("? N!'m kclt~é~cs! 
f._:; mégis. be('sületüket. tekinli·lyükct s.:•rtö. jogtalan 
tamadással SZI'mben hiányzik az a fokozottabb büntetö
jo~i vN!t>lem. nm!'ly éppen magosztos hivatásukból ki
folyóan megilletné Oket! 



A Magyar Barát sorozatos kisregénye. 

I. rész. 

- Jenő, Jani, Emi, Kálmi itthon maradtok. 
Jani felelős a rendért! - nyögött Laky s a tükör
ben lesimította ajkaszélén a csóklopóját, fülénél a 
barkóját - Aljegyzőékhez megyünk, ha valaki 
keresne· ... 

Felesége és leánya már készen várták. Az asz-
szony elhervadt arcában leányához, Jelenához ha
sonlított. Olyan gödrösképű Iehetett 20-25 eszten·· 
dövel előbb s olyan gömbölyű termetű. 

Jani, Jenő annyit vártak, míg szüleik elfor
dultak a két kilométeres bácskai utca sarkán. Ad
dig is türelmetlenül számítgatták, hogy most a 
Szépasszony vendéglő, vagy a Kilia hentes előtt 
járhatnak már. Aztan usgyé, kertszernek megin
dultak a kovács mühely elé, ahol változó szeren
csével folyt a pénzvetés, magyarán "strikezés''. 
Hamarosan hozzá melegedtek a Laky fiúk. Rövid 
nadrágjuk, kinőtt könyökigujj kabátjuk változatos
ságot hozott a pitykés mellényű. bocskoros rác 
karnaszak és a félre taposott cipöjű inasok társa
ságába. 

Aljegyzőéknél a kártya csattogott. Laky nyert. 
Fiai se adták alább, szándékuk szintén a nyerés 
volt. Mert elmosódott a vonal, a nagy pöngőkraj
cárral Jani újat hozott. Aztán céloztak egyenként. 

Jani éppen a vonaira ejtette krajcárját. A többi 
is megközelítette. Jani jogánál fogva marokra 
szedte, összerázta a korongokat, aztán feldobta s 
a hunyó napba utánuk nézett. Elkiáltotta: - Sas! 

S ha korona volt is ráverve. szépen zstbr,
szedte. 

Öccse következett a dobásban. Hamissággal 
élt, s mégis arasznyira esett pénze a vonaltól. A 
többié még mes~zebb. 

Tél volt s korábban alkonyodott. Már türel
metlenek voltak a játékosok, mert semmi remény 
sem nyilt, hogy visszanycrhessék a veszteségüket 
Lesték s utaztak Jenöre, a nyerö Jani öccsére, aki 
amilyen kicsi volt, az arasza se niitt nag~-ra s hogy 
a pém:e megközelítse a vonala!, hüvelykével rán
tott Idjla. Az árgus szemek i·szre vetti·k. 

- Ez mindég csal! Nem játszik többet velünk! 
Nem álljuk! - csattantak rá. 

Jani pártolta néhányact magával Jenőt. 
Kilia hentes inasa, mert legtöbb pi•nzl' Ill·ki 

veszett oda és már semmi remény se kinálkozott 
az utolsó játszmánál a visszanyen'sáe, Plbiidült: 

- Csak pártold a nyavalyás!. szájon törü11ek! 
- Kit! - Riadt fel Jani harmadikos polgá-

rista önérzete. 
- Téged, ml•g ezt ni! mondotta het~·ki·n .!s 

izmos könyükével felütötle J<:nö állát, kinek fogai 
összecsattantak, mint a légy után kapó ebé. Egy
szeribe vér borította el a száját, s mflr csurgott is 
az ajka szögletéből. 

A vér megbőszítette az amúgy is ingerlékeny 
veszteseket Két pártra szakadtak s parázs vere
kedést rögtönöztek. Eleinte ököl, tenyér, meg fog 
működött. Késöbb a bicska is elövillant. Rác kia
bálás riasztotta a műhely elejét: 

- Homokra magyarok! Homokra menjetek: 
A pénzben nyertes párt, elhagyta a csatateret, 

de ingyen nem tehette. Kövek kerültek elő s a 
falakról vakolatot rúgtak le. Repült a kö, a va
kolat és az éktelen szavak. Laky is belekerült a 
tüzvonalba. Fiai ellenségei közé. Botja fogantékjá
val hamar szétugrasztotta öket. Fiai észbe kaptak, 
hogy ki riasztotta szét a csatájukat. Kerteknek 
iparkodtak egérutat venni, ami sikerült is vala
mennyire s meglehetős időt nyertek szüleik haza
érkezéséig. 

Hanem a vér! (Még a nyelv is hagyján! Egy 
kicsit megdagadt). Hanem a Vér! Azt nem massa 
le a víz, a szenvedés teszi csak tisztává. 

Jenő inge eleje véres, a zsebkendője csupa vér. 
az ing kézelője piroslik a vértől ... 

Lakyban rémlett, hogy fiai is ott közáporoztak. 
de szerencséjükre ismerössel találkozott össze, ki
nek dolga volt a Szépasszonyban. Szóval feleségét 
s lányát haza bocsátotta és kizökkent a fenyítéke~ 
hangulatbóL Pedig ugyan csak szarongatta a botj:: 
fogantékát. 

Anyjuk jóságosan, hogy a házi perpatvarnak 
elejét veheti, siet~tt haza. Scjtöen tudakozódott az 
állapotok után és mikor a baj forrására jutott. 
sietve elintézte, pár igazságos nyaklevessel, az 
ügyet. Aztán iparkodott ágyba gyömöszölni a két 
delikvens!. A bűnjelt-k közül inget, zsebkendőt el
rejtett az ágylábba az áldott kéz, ahogy az áldott 
szív sugallta. 

Laky a csajkás ismerősével együtt n~m idl'
genkedett a Szépasszony söntés szagú Ievegöjétöl. 
még inkább a deli szépségű csaplárosnétül. Laky 
fizető, rendelő vér volt: 

- Kedn:-s szépasszony, egy litert. ... a javá
ból. 

A csajkás, Adamovics Bozsó, nyulkált ujjai\·.1: 
a nagy-pitykés mellényl' ZSE'bében, hol bankók 
lapul tak, de engedte, hogy Laky fizL•ssen. Elfogadt,!. 
áldomásnak vette a bort. ml'rt Laky a holnapi 
árverés elkerülése végett pionzt kért és kapott 
Bozsót ól. 

Az áldomás után a sok gyermekes Laky is 
hazament. 
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Otthon szokásosan megtudakolta, a gyerekek 
imádkoztak-e? 

Anyjuk felelt helyettük, mert alvást színlel-
~k ·~ 

Lányának, Jelenának is meghagyta, hogy el
végezze. O maga azonban nem imádkozott a va
csoráná! se, ami után keveset olvasott az újság
jából. S úgy három fertyálynyi idő után vetkőzött. 
Nyögve, fohászkodva lefeküdt s hasmánt elaludt. 
Persze borosan horkolt. Vajudása, hánykódása ;za
varta az édes, egyenletes nyugalmat, ami a többiek 
pöfékelő, kásafujó lélegzéséből eredt. 

A hold a tágas ablakokon keresztül végig csó
kolta a gyerekeket a bevetett, szabályos fényével. 

Először Janira terítette rá kockás palástját s 
izgatta, kábította. A gyerek lázasan a fény után 
kapkodott s fényes arany krajcárok hullottak a 
markába. 

Jenő énekelt. Nyelve ugyan nehezen forgott 
szájában. 

A kerek képű égi tót szélesebbre bízta éji tá
nyér arcát s kivigyorogta álmaikat. 

Lehúzta arcukról a varázsköpenyt. Vigyorgóbb
ra rántotta nevető izmait s aztán rávágott az ablak 
szélességében, de nyujtott hosszúságában, Jelena 
ágyára. ~egcsiklandta szemét, torkát s a gödrös 
leányarc boldogra derült. Azt álmodta, hogy postát 
kapott kezelésre s a falu idiljének hercege, a 
postás kisasszonyok álma jött érte: Csengős szá
non ... 

A tót még tömpébbre húzta össze orrát.t'ar 
koponyája elefántcsontként fénylett. Örült, hogy a 
kislány, Emi, a nénje árnyékába dugta a fejét. 
Annyira már emberséges volt a vén kutya, hogy 
gyereke( nem tréfált meg. 

Ötlete támadt, s előre is nevetett hirtelensé
gén. Oda csavarodott a nyögő, vajúdó gazda duz
zadt, boros arcába és elárvereztette előtte a búto
rait ... Az iszonya ton, torz ijedtségen kannibália.t 
örült. 

Tetézni kívánta a hatást: Kettesbe! Ha vala
mikor édes kettességről álmodtak, hát keserű ket
test ád majd eléjük. De tréfája nem sikerűlt, mert 
az édesanyák vergődése, még a könnyelműeké is, 
tiszteletre méltó, sokszor pedig könnyfakasztó. Bá
rányos felhőt csapatott hát szellö-kezével az :.r
cára s fátyolossá vált a látása egyszeriben a hold
nak. 

~jfél utánra felhő köpönyegbe takarta kékülö 
arcát a cinikusak csillaga. Hajnalodott. 

S Jani, a harmadikos polgárista már a tehe
net vakar'ja. O család élelmese. Nem tudni, kire 
!ajzott. Apja élhetetlen, anyja se élelmes. Öreg 
apja fazekas volt, semmire se ment, szegény ma
radt s özvegyét is a fia tartja el. 

Jani éppen darabka száraz kenyeret rágicsál 

a tehén vakarása közben. Korához mérten hosszú 
növésü s álmosságnak nyoma sincs rajt. A ka
maszkor szuszogó természete kihagyta. Mért csak 
maga van ébren? Nem gondolt rá. Jenő alszik, Emi 
alszik, Jelenát most keltegetik a reggeli készítésé
hez. Ha Lajos itthon volna, vele kellene talpon 
lenni, Gábor viszont vigan alhatna. 

Amikor reggelihez ülnek, jön a postás. Laky 
elválogatja a leveleket. Meglátja köztük az any
jáét. Gyorsan bontja fel. Homlokát beárnyékolja 
a szemrehányás s felolvasatlanul nyujtja át fele
ségének. 

- Nézd édesanyám leveléti Nem elég egy· ke
serűség ... sóhajt s még keservesebbet nyög, mint 
a reggeli előtt. Fohászkodva bontogatja a többi le
velet. Megint átnyujt egyet a feleségének: 

- Hát érdemes tanulni? Iparosnak áll a világ~ 
Nem kell reprezentálni s mégis úr. Van pénz. Mai 
világban az az úr, akinek pénze van. Kivált ha 
városban élhet. 

Végigböngészi a többi levelét is s hol elborult, 
hol nem, de folyton nyög. Közben a gyerekek 
megkérdik: 

- Ki irt? Ezt ki írta? - Kapkodnak a leve
lekhez. 

Csak Jani nem kérdez. Komoran hallgat, mert 
nehéz sejtelme van. 

Jelena felveszi a nagyanyjuk levelét. Olvasn. 
O már idősebb és joga van az irásokban böngészni, 
amihez nem szabad hozzányúlni, azokat anyja a 
keze alatt összehajtva tartja. Összetett keze a le
vélnehezék rajta. Jani elnézi és megragadja a levé
len összekulcsolt kezet. Agyában már megmintázta 
agyagból: "Aldott kéz - Aidott szív". 

Farsangi napok vannak, hát a család tovább 
idöz az asztalnál. 

Laky nyög s igy jártatja tekintetét körben, a 
gyerekein. Nagyot fohászkodik s rászánja fejét a 
nagy kérdésre: 

- El is feledtem, nos meg lefeküdtetek s nem 
akartam bolygatni: hogy végződött a kőzápor? Il
letőleg, hogy indult meg? 

- A gyerekek mélyen hallgatnak. Csak a leg
kisebb veti fel fejét s kedves barbarizmussal húzza 
szét a száját s ferdÉ:n néz fel a polgáristákra, leg
inkább Jenőre: Azok zavarodottan nézik vissza. 

Jenő meg is jegyzi: 
- No, mi bajod? 
A kis fiú még ravaszabbul néz rá: Félrébb for

dítja arcát s úgy vág hozzá szemével, aztán édesen 
kicsúsztatja a következetlen, oda nem illő szót: 

- Ne fillents! 
Most egészen zavarba ejti a bátyjait, de csak

hamar felenged a szorongó hangulat s a komoly
sággal ellenkezően fölnevetnek az öcskös lötyö
gésén. 

Fc5lakolai véqzeHaéqú olvaa61Dkaak Da9YOD aJ{mlJuk 

dr. Ervin Gábor 
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Anyjuk elfordltja a fejét s erlilteti a komoly
ságot. Az éppen kéznél levő gyerekét, szerető, 
anyás gorombasággal fejbe öklözi: 

- Te bolond! Hiszen még semmit sem mon
dottak. 

Már úgylátszik, felenged a fagy, bár apjuk 
görrsösen ragaszkodik a komolysághoz s hogy sí
várrá kietlenítse a kikeletes hangulatot, rémeseket 
nyög és fohászkodik. 

"Ennek fele sem tréfa"! látják a fiúk s vissza
borulnak az esős szomorkásságba, mikor az elő
szoba ajtaján kopognak. Nyílik az ajtó s két pár 
nehéz csizma csattog a padozaton. Falusi asszony 
tuszkol maga előtt egy bekötött fejű kamaszt. 

Laky előzékenyen kérdi: 
- Na mi a, mi baj Vargáné? 
Az asszony nem valami barátságos képet vág 

a nyájas megszólltásra. Hogyne! Egyetlen magzati
nak, vérének esett bántódása. 

- Hát millen gyerököket nevel, Laky úr! Be
verik a szegény embör gyereki fejét. 

- "A szögény embörre" nagy nyomaték esett, 
mert hiszen uri gyerekek tették. 

Laky sápadt, kékül, szeretné fülön ragadni Ja
nit. Rém komoran méregeti. A gyerek jóságassága 
t:llenére is dacosan nézi vissza. 

Anyjuk kimegy, mivel nem szólhat bele a do
logba. Vádolni nem akar, pártfogoini nem szabad. 
Fáj neki is, hogy ő már elintézte az ügyet s az 
ördög mégis idehozza ezt az asszonyt! 

- Mert azt gondolják már, hogy az uraknak 
mindönt szabad, - kárálja tovább. 

A fiúk nagyot Idegzenek féltükben. 
Laky kérdi az asszonyt: 
- Hát édes Vargáné, bizonyos, hogy ezek va-

lamelyike dobta be a gyereke fejét? . 
- Aszongyák, a Mészáros inasa is azt mond]a. 
Jenő gyerekesen föltátja a száját s dagadt 

nyelve pörgösen hadarja: 
- Na, csak az beszéljen, az a ganéj. Úgy föl

ütötte az államat, hogy elöntött a vér. Az kezdtel 
Iszen a maga fia a mi táborunkban verekedett! 

Hogy bántottuk volna!? Ugye tel Ugye te! - Sza
porázta a fiúhoz és az orra elé állt. 

- Iszen mondtam idesanyámnak, de heába be
széltem. Pedig a fejem se fáj mán. 

- Na látja, Vargáné; ne higyjen minden be
szédnek - mondta Laky. 

Az asszony hiába döfködte a gyerekét;'- mert 
Lakytól fájdalomdíjat szerelett volna kicsikarni. 
De a rác mészáros inasával mit kezdjen? Kilia azt 
tanácsolta, hogy tartsa otthon a gyerekét s punk
tum. A rác még örült is magában, hogy a magyar 
megsebeződött. 

Bocsánat-kérések között elköszönt az asszony. 
A fiúk nem bánnák, hogy ha idejött, most ne 

menne el, mert most következik a hadd-el-hadd! 
Jani leginkább tudta, hogy azon a címen, mert idö
sebb, majd rájár a rúd és Jenőt, a kedveltet, me
gint tisztára mossa apjuk. Keserűen gondolt apja 
részrehajlására: 

- Megmondtam, hogy ha bánnilyen panaszt 
hallok, mennetek kell inasnak. 

Kevéssé megkönnyebbült Jani. Immár a ne
gyedikre készül s minden esztendőben kitűnő osz
tályzatot szerzett ... 

- Te idősebb vagy. Több eszed lehetett volna, 
a rendért is te felelsz. 

-Nekem semmi bajom. Engem senki sem 
bántott. 

Jenő hallgatott. Ha gyengén is vizsgázott az 
első polgáriból, de szereti az apja. · 

- Válassz! Cukrászság, vagy lakatosinasl Az 
könnyebb, ezért jobban fizetnek. 

- Válasszon Jenő. Annak még csak egy pol
gáríja van s nem is tanul úgy ... 

- Nekem ne feleselj, különben választani sem 
engedek! 

A gyerek látja, hogy a csapda összecsapódott 
körötte. Könnybe lábadt szeműen mondta: 

- Cukrász inas leszek. 
Laky az eset után levéliráshoz fogott. 
Jani pedig búra hajtotta fejét. Hangtalan sírt a 

sarokban. Kezefejével alátámasztotta homlokát s a 
büneiben társ tenyerén, dolgos öklén folyt le a 
könnye. 

Apja észrevette s lelkét szúrni kezdte. Leesiti
tására kellett valamit tenni. Felkelt ültéből, nagyot 
fohászkodott, kettöt-hármat fordult a szmirna sző
nyegen. Aztán rábeszélő hangon kezdte: 

-Nézd fiam, te olyan gyermekem vagy, mint 
a másik. 

A gyerek csalódottan nézett fel ökléről. 
Apja nem mert ·ránézni. Kiérezte, a fia nem 

hisz páthoszában. 
- A tanult ember élete nyomorúság. - A 

közmondás is tartja: "Mesterségnek arany a fe
neke". Nagyapádék házánál soha nem láttam annyi 
szükséget, mint a magaménál. Aztán a városi életl 

- Akkor mért kell a nagymamát eltartanunk? 
- Gyerek vagy, nem értesz hozzá - torkolta 

le a gondolkodót apja. "A mesterségnek arany a 
feneke". - Ismételte újra s hozzáfűzte: "nem cifra 
nyomorúság". 

- De nincs nyugdíj. 
- Nem kell pazarolni. Öregségre is kell félre-

tenni, - vágott vissza. - Egy szó, mint száz, men
ned kell, mert két vizsgadíjat nem tudok lefizetni. 

- De nekem már csak egy vizsgám van hátra. 
Szeretek tamüni. Egyes bizonyftványom lesz. Ezt 
igérem s jövöre megyek képzőbe ... 

(Folyt. köv.) 
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BOLDOG 'OJ f:VET! 

Leperdült egy esztendő. 
Ismét közelebb jutottunk az örl.ilt

kévalósághoz. A végtelen kegyességü 
Isten újabb bizony1tékát adta irán
tunk való szeretetének, amidön meg
érnünk engedte ezt az új esztendőt. 
újesztendő! Milyen folemelő hatás

sal van e két szó az egész világra! 
Mindenfelé jókivánatokkal halmoz
zák el egymást az emberek. 

Mintha újra születtünk volna. 
Mintha az eltávozott ó-esztendő ma
gával vitt volna minden bút és ke· 
servet, s most már új élet, új re
mény, új tavasz virulna mindnyá
junknak. 

újuljunk meg valóban ez új esz
tendőben, s legyen ez mindnyájonk
ra nézve a soha el nem muló bol
dogság kezdete. Temessük el, am1 
rossz volt bennünk s legyen benünk 
minden új olyan, amilyennek Jézus 
akarja! Hiszen ezt az évet a jó Isten 
csak azért engedte megérnünk, hogy 
kincseket gyüjtsünk az örökkévaló
ság számára. 

H. Szabó Erzsébet, Kecskemét. 

HAJNALBAN. 

Oszlik az éjtszaka. 
tünik a sötétség, 
milliónyi csillag 
v~szíti a fényét. 
Nemsokára \"irrad, 
feljő a fényes nap. 
arany sugá ri val 
fényt s meleget ad. 
Oly jó így tünödni ... 
várni a perceket, 
alvó világ felett 
figyelni az eget, 
százszor elsuttogni ... 
Istenem, szeretlek. 

Bencze Mária, Budapest. 

AZ 1944-ES f:V PROGRA!\<IMJA! 

Eljött, vártuk. Tudtuk, hogy jön
ni fog, s készültünk fogadására. Nég~· 
hét vágyakozása testet öltött. De ki 
hitte volna, hogy így jöjjön? Hog~· 
istállóban száll meg. Egyplomba me
nekül szegény. faragó ács le;;z, s vc
gül k~reszten fog meghalni? A drá
ga Kisded szegénységre, alázatra ta
nította az embereket. Szellény volt 
ö. a legszegényebb. :ts alázatos. 
Amit a legkisebbnek tesztek.' nekem 
teszitek - mondja. Mennyire egy
nek vallja magát a nyomorgó, sze
gény emberrel! Látta már előre a 
nyomortanyák hidegségét. Az éhezi). 
maszatos gyermekek síró ar'"át, az 
apák, anyák gondterhelte képét. Az
ért tárul t aj kár a az édes. birtokló 
:ge: Amit a legkisebbnek tesztek, 
aekem teszitek. Nekünk mondta ezt. 
1944-es magyaroknak. Hiszen soha 
jobb alkalom nem kinálkozott. ~ziv-
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vel, lélekkel segíteni, adni, lehaJolm 
a nyomorgókhoz, mint ép most. 

Karácsonyra mindenkinek megpu
hult a szive. Karácsonyra mindenki 
szeretni akar. 

Ha ezt a karácsonyi szereletet 
meg tudjuk őrizni egész éven át, ak
kor Krisztus intő szózata nem volt 
hiábavaló. Akkor a betlehemi Kis
ded áldást osztó keze fog vezetni 
bennünket az 1944-es év rögös or
szágútján. 

Lauly László papnöv., Mohács. 

TEMPLOMBAN. 

Milyen könnyü itt 
jónak lenni, 
és hil).ni ... 
gyermekhittel ... 
Míg körülölel 
a gondolataltató homály, 
a szentség bódulata, 
a lélek istenszerelme, 
és meghal a Föld, 
és meghal a Szépség, 
és meghal a Pénz, 
és meghal a Vágy, 
csak a lélek marad meg, 
és virraszt, 
meg Krisztus a falon. 

Zrl.nszky Lász16, Bpest. 

AZ IGAZI f:DESANYA! 

Havas, téli délután volt. Egy hideg, 
dohos szobában szürke félhomály de
rengett. Rozoga ágyon haldoklott egy 
édesanya. Az ablaknál négy-öt éves 
kisfiú gondtalanul, csendben játszott. 
A sarokban a beteg édesanya sápadt, 
áttetsző, sovány arcán könnyek pe
regtek végig. Magához szólított.a kis
fiát: !n most elmegyek, messze, a 
Jézuskához, fel az égbe, vedd ki az 
asztal fiókjából az utolsó dar:~b ke
nyeret, egyetlen örökséged, s keress 
magadnak egy jó anyát. Az (·des
anya meghalt, a kisfiú magához szo-

LÉLEKÉBREDÉS 
Hideg, téli este. 
Kunn hull a hó. 

Szép az ú& az Iskolába! 
- Száll az égbe vfdám ének; 
De szebb vissza, akkor hogyha 
Van táskánkban sok dícséret. 

ritotta kenyerét, és elindult édesanyát 
keresni. 

Megállt egy nagy ház előtt, és kér
te az arra menö néníket, ki lenne 
neki az édesanyja? Sokan mosolyog
tak, mások meg rá sem néztek. !;des
anya nem akadt. Beesteledett, a hó 
nagy pelyhekben hullt, a kisfiu fá
zott. Bement a templomba. A Szüz
anya gyönyörü szobra előtt térdre 
rogyott a fáradtságtól és éhséqtöl. 
Aztán hangosan mondta: 

- Te szép fehér ,.néni", ugye te 
elfogadod a kenyeremet, és leszel az 
édesany4m? 

A Szüzanya ragyogóan rámosoly
gott. 

Reggel a harangozó találta meg a 
kisgyermeket a Szüzanya előtt meg
fagyva. A szárazkenyeret még min
díg a szívéhez szoritotta, s az arcán 
boldog mosoly ragyogott. 

Lejtényi Vera, Nyíregyháza. 

Benn, a káiyhában duruzsol az élet, 
Csak a lélek alszik, ... dermed, ... téved, 
Az emberi lélek. 

A lélek alszik, dermed, ... téved, 
Benne vak sötetség, ködüs pára terjeng. 
A bünnek homálya terheli a lelket. 
E büntöl átitatott ködüs púwba 
Beleharsog az angyalok kara: 
Glória! ... Glória! 

Lélek, ébredj! 
Te. emberi lélek! 
Megszületett az út, Igazság, s az !let! 
S a büntül jéggéfagyott csontkemcny embert 
Megolvasztja Jé7.us. a betlehemi gyermek. 

Az ember felesl.mél, a lélek felébred, 
A könnye kicsordul, ajka remegni kezd: 
,.Ime itt vagyok, s veled leszek ezentúl, 
Mert idevonwttcd Te ... Tc édes úr!" 

Füzes Jstváu, Baja. 



Kll1111yO Lúzl6: UTSZltLI FAK. 
Versek. Bokréta kladés. Jászberény. 
98 lap. 

Szerzönek ez a .1egyedik verses 
kötete. Van három szerkesztette 
.,Bokréta" c. antológiája s megjelent 
két színmüve is. Tíz éve mögött ez 
a legszebb teljesítmény. Fel is figyel
tek müködésére. Kinevezték polgári
iskolai tanárrá. E könyve tartalom
han, formában és tárgyban váltoZcl
to~. Versetése könnyed, bár a röpke 
da!<zerüségtö! a nehéz szabad versig 
minden kötött formát kiélvez. Túr
~:yait llL'ffi esak m;ndennapi köréböJ, 
dP messZ<' messzihöl is veszi. Tolnai 
•újakon, régi úllomúshelyén, Pécsett, 
\'c·szpremben, stb. megfordul. de Itú
iia szikrúzó kék egét is megjcleniti. 
Tgazi eo!ür lokúlja az új tan)"ás vi
,·,g lesz. melybcn nyugodalmas, idilli 

cit·'ct élve. Adys lúzadó szóra tftrul 
>zúja, mikor a l'selédhurcolkodúst 
·:l·:o;zi to: la hegyt:•rc. Mindcn énekre 
~l'sz:f'ti; ~trni körüle rez~Iui. r:'t re
J.onú: a ~zívc, idegzete. E zenzibilitús 
a :eg:c'~nyc-ge mü \·észetf:>nek. Szol'iil
!isan a m;·,s feje f:lj neki. Knllckti
ven. Dc a maga aja-baja is meg
i·nc!ö;rc ta!úl benne. Katolicit:'ts:it 
legsi.Phben a .,Naiv ének a pu~ztai 
:\l:'•r':',hoz, Isten szegénykéje, kiinyör
.~es kenyérért, Imádság, májusi em
l(·k·' r:. enekeiben szálaitatja meg. 
lh·atott intcrprctálója önmagának. 
E:öadui pódiumon Mécskén t szó
:al meg a rádióban is. Szívböl kö
>ZÖntjük új gyüjtemenyeért. 

Váth János. 

Beltrami-Sovák: CSAK AKAR
SOD KEU.! ~Lalézi Müvek. 148 ki~
:ap. Ara 1.30 P. 

A legnagyobb müvészetet a legegy
szerlibben fogalmazza meg: az crö 
!1"m egyéb, mint akarat, az élet
szentségben feszülő törek\•és nem 
mús. mint akarat kérdése. Szentté le
hetsz. l'sak akarnod kell! Isten min
denkinek megadja az életszentséghez 
szükséges kegyelmeket, csak rajtunk 
mulik, követjük-e az isteni szót, fel
hasznúljuk-e a mennyei eröt. A ki
"'':ó sza.:ezi szerzö maga is végigjárta 
ezt az iskollit, s igy sajat tapasztala
ti.h/,1 is elárulhatja a szent élet tit
kát. Allitásait a szentek életével !ga
zc::j:~, s jón<'hány szentünk életében 
kimutatja az akarat döntő szerepét: 
akarták, és szentté lettek. Kedves 
o:vasóink nagy haszonnal végezhe
tik ebbül a könvvból a lelki élet is-
k<llftját. -

P. Dám Ince, O. F. M. 

Dr•sö István: Jf:Zl!StTNK TAR
SASAGAUAN. Bevezető a szentmise 
gyümiilcsözö hallgatáslihoz. Felcsui 
19H. 32 lap. 
Ü~yes kézikönyv a szentmise h

turgiájftnak fel(•pítéséhez és megér
tl>s,~hcz. A szcntmise hittani tartal
ma mellett a szertartások értelme
?.(·>e, a mise lútogatása, mondat:tsa, 
il:endö hallgatása, megbecsülese 
~n·mpontj:'tból ád nehúny gyakorlati 
fejezetet. A füzet boritékján az is
mertebb latin kifejezések, mondatnk, 
re:eletck magyar fordításflt és értel
mi-l i:; kö~li. A szakember is élvezet-

tel elemzi a szerzö megoldásait a Jeg
nehezebben megvilágitható kérdéSek
ben, a hivö pedig nagy haszonn3l 
veheti ezeket a világos fejezeteket a 
szentmise megértésében. 

elolvasgatja, lapozgatja. Elmélked6-
seiben a hit vilégossflgflnél kap fele
letet a szenvedés és a megpróbálta
tás kérdése, a legszebb keresztény 
Imádságok áhitatában nyugszik meg 
a veszedelemben forgó ember szlv. A 
lelket nem lehet megölni! Vigyáz
zunk légi veszély idején, bánatot In
dítsunk bűneink fölött, imádkozzuk 
el a teljes búcsúval egybekötött fo
hászokat, nyugodjunk meg Isten 
szent akaratában! Ebben segit ez az 
ízlésesen kiállított füzet. 

P. Dám Ince, O. F. M. 

Pilismaróti Bozóky Gyula: AZ UR 
Jf:ZUS SZENT SZVLOFOLDJE Kf:
PEKBEN. 1943. A Magyar Szentföld 
kiadása. 

Száznyolcvan szentföldi képhez 
nyujt magyarázalot a kiváló szerzö 
ebben a könyvében. Eddigi müvei
ben alaposan megismertett Krisztus 
hazájúnak minden szépségével és 
kultúrtörténeti emlékével, most a 
képek egyszerű nyelvén alakít fogal
mat a legszentebb Fö!d em!ékeiröl, 
tújairól, népén'\!, kultúrájáról, a ke
n·szténység helyzctéröl és a zar'm
dt,k!ás nevezetes ál!omúsairól és 
n•ndki\'üli élményérő!. Szentf;)]d 
rr.: n dig l-rdekelte a magyar közön
,:·:~et. s !g;, bizhatunk abban, hogy 
ennek a könyvnek nagy ke!etje lesz 
a Magyar Barát Köu'ob;;n is. 

P. Dám Ince, O. F. M. 

A l\IAGYAR SZENTFOLD f:V
KONYVE AZ 1944. f:VRE. III. évfo
lyam. Szcrkeszti: P. Uzdóczy-Zadrot
veez István O. l>'. M. püspök, a Szent
földi Nagybizottság elnöke. Kiadja a 
szentföldi ferencrendi zárda, Buda
pest, XII., Heinrich István-út 3-5. 
Ara 1.- P. 

Nem is annyira kalendárium, mint 
a !Vlagyar Szentföld emberfeletti 
munkájának ismertetése, s program
jónak meghirdetése. Ennek a párat
lan eröfeszitésnek az a célja, hogy 
kozelebb hozza hozzánk az úr Jézus 
,·zülöföldjl-nek szentélyeit, a zarán
doklásra annyira hajló magyar lé
leknek megnyissa a szentföldi kegy
helyek kegyelmeit. A magyarság 
":entföldi kapcsolatalnak és a Krisz
tus Urunk hazája iránt érzett rend
kh·ü!i kegyeletének jele az a nagy
szerű megmozdulás, amelynek gyü
mölcse a szentföldt szentélyek on-~
solatainak megjelenl-se a hüvösvöl
gyi Magyar Szentföldön. Errlll a 
nagy teljesitményröl számol be Uz
dóczy-Zadrar,ecz István. ferences 
püspök és a P. Majsai Mór szentföl
di biztos lrása. Balanyi György a ró
maiak szentföldl uralkodásflt />s Je
ru7.sálem puszlult.;át írja le, Pataky 
Arnold a túrsadalmi jólét alapjait 
mutatja ki az ószövteségböl. Pálffy 
Erzsébet a keresztes vitézek hösies
ség(•nek állit emléket, Takács Ince 
O. F. M. egy szentföldi krónikfls élet
rajzával i>mertet meg. Szabados An
~elm O. F. M., a szcntföldi biztos 
hl'lyniike pedig Názáreth multjába />s 
jeleni·bc nyujt betekintést. Számos 
kép rli>Liti az izlbcs kiállítású év
könyvet. 

\'t:Lt::\1 AZ JS'I'EN A Lf:GI VE
SZF.L\'IIEN. Felelös ki:ldó: Dr. Ig
núcz László púpai kamarás, minisz
teri osztúlytanácsos. 

Kis imakönyv és elmé!kedl-si fü~et 
lt'>gi veszcly idejl-re. Persze. csak az 
\'eszi igazftn hasznflt, aki idejében 

G. Dobay Olga: JAKOB KÚTJA
NAL. Versek. A Magyar Szentföld 
kiadása. Bp., 1943. 

Hit, gondolatgazdagság, evangéliu
mi Jevegö, assisi illat, az örök élet 
felénk szüremlö fénye jelen meg a 
sorokban. Emel, a földet kegyelembe 
fürdeti, az életet lstenhez vezeti 
minden sora. Ez is a költö legszebb 
hivatása: szárnyalni a prózai é!et ri
degsége fölé. Címversében is ezt adja 
az úr ajkára: "ts szárny a lélek: 
Lendül könnyedén: Mélységen, ár
nyan, temetök ölén, Idök - téren -
arasznyi léten át; S leigázza az enyé-
szet porflt ... " -l-

1\IARIABESNYOI ZARANDOK-
NAPTAR 19U. Ara 1.80 P. 

Egyik legkeresettebb magyar kegy
helyünk üzenetével kopogtat ez a 
zarándoknaptár évente a Szent Szüz 
tisztelöihez. Azokhoz, akik Mária
besnyő kegyelmeiben biznak, á!dás~&it 
élvezték. A gazdag tartalom évröl
évre az ország elsö naptárává avat
ja a Máriabesnyöi Zarándoknaptflrt. 
Ennek a füzetnek Je:ke van. Mint a 
jó lelkiolvasmány, úgy vezeti olva
sóját a lélek finomabb érzéseinek bi .. 
rodalmflba, csepegtet a szivekbe bi
zodalmat, növeli a Máriabesnyői 
Nagyasszonyba vetett reményt és 
szeretetet, világltja meg Szent Fe
renc szellemének derüjét, áldozatos 
szellemét, magyaros küldetését. 

Horváth József: 'OTMUTATO A 
PLtBANlAl-JAVADALOM f!:S l~ GY • 
HAZI JAV ADALMASOK ADOZTA
TASAHOZ, AZ EGYHÁZI ADOK 
KIVETf:Sf:HEZ f!:S KEZELI!:Sf!:HEZ. 
1943. Egyházmegyei Könyvnyomda; 
Veszprém. 190 lap. 

Kiváló gyakorlati kézikönyv. E!sö 
mondatától az utolsóig szabatosan is
merteti a plébánia-javadalommal, il
letöleg az összes egyházi javadalma
sokkal, majd az egyházközségi SO(~r
vezetekkel kapcsolatos adóügyi tör
vényeket, rendeleteket és döntéoeket. 
Csak a pontos tárgymutatót kell fel
nyitnunk, s minden kérdésünkben 
kimerítö választ éd. Különösen figye
lemre méltó az egyházközségi aJóz
tatásról szóló fejezet, amely n.'!kü
lözhetetlen tájékoztatásokat nyuJt az 
arnugy újabb ke·letü egyházi adók 
alapjával, kulcsával, lajstromával 
kapcso:atban mind az együttes, rnind 
a nem együttes adóke1.eléshez. Pl.!bá
nosok. szerzctesrendek, egyházkö?.~é
gelt nagy hasznát veszilt a szerzö 
alaposan összeállitott munkájfmak. 



JÓ FERENCES KÖNYVEK 
\" irápzálak Szen& Ferenc éa &irul é lelé ból. Fioretti. 

1Szent Ferenc élete legendé.kban. ) Köszeghy Ml
hály dr. fordítása. Ara •·- P. 

Bargellini-Nagymányoky: Sdénal Su. Sziénal Szent 
Bernardin élete. Ara 5.- P. 

Dám Ince, OFM.: FereneM aemmel. Ferences témék 
- Mai feladatok. Ara 7.- P. 

H. Christaller-P. Nagymányoky: S.en& lánr. Ara 5.- P. 

P. Sinzig-P. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. 
Ara 3.60 P. 

Roznik Rajnér, OFM.: Krlatua útján. Ara 7.- P. 
Kiss Szaléz, OFM: !\llnden& az Istenér&! Lechner Méria 

Franciska anya jellemrajza. Ara 4.- P. (lll. Kl
adés sajtó alatt.) 

Dám Ince, OFM: ErYbáz és népillég. Ara 7.--- P -----
Hordozható Szentcsaléd-li:ép. (3.- P.l 
Hordozható lurdi képek. (3.- P.) 
ArpádbárJ Saenl Ma .... l &latelete (80 fillér) 
F'.ldalmu 8zli111111ya &INielete (80 fillér) 
Jezua Szin lillztelele (110 fillér) 
Kill Saent Teréz lliZLele&e (50 fillér) 
l.ardl ájtaiOI!IIil (60 Wlérl 
l'úUált kerea a Szenl C..Ucl (60 fillén 
liaeni Eruibel tillztele&e (60 tlllér) 

A I.ELKJ ELET FERENCES MESTEREI: 
Mllénól Jakab: A neretet -ri&aob. Lelidélet !Koli

ja (3.50 P.) 
S1.ent Bonaventúra: Tllkéleteuél k1a tGkre (3.- P.l 
Ramon Luli: Imádónak é6 lmádottu.ak könyve. 

(4.- P.) 

GYONGYOSI FERENCES KONYVEK: 
P. dr. László Akos: A ferences lakola terméa.elllölcae· 

tell problémái H.- P.) 
P König Kelemen. A ke~ ea-Ybálak PCPére 

(5.- l.) 
P. dr. Nagy Konstantin: A ID&IJ'&r ka&ellku el)'bál 

nemzed alna&al (4.- P.) 
P. Németh Luclusz: A ferences rendsDbily lllkélelea

aége (3.80 P.) 

P. Unyi Bemárdin: A mobáesl teren-k lllrléDet. 
c•.- P.) 

EGYf:B FERENCES JUADVANI'OK: 

p_ dr. Dém Ince: Ferences Mllaált (kötve ..__ P.) 
Dezsö István: P. Florentini Teodóz élete éa a Keresz

IN Nővérek tánula&a (2.110 P.) 
Dr. Monostory Elekné: As tn lrám (40 kereaztúti eJ. 

mélkedés) (3.- P.) 
P. Dém Ince: Krlszlus a vllá~rerYelem klrilya. (1.-- P.1 
P. Dám Ince: Duns Scotus múvelnek krltlkal kiadása. 

(3.- P.) 
S.en& Ferenc biv! Toborzófüzet Szent Feren,· lll 

Rendjébe. (20 fillér.) 
Jagicza Juvenal: Jézus neve és a ferencesek. (20 fillér.l 
Pusztay Gábor: A Ferencrend szocláll.s alkotbal. r211 

fillér.) 
Szálláskeresésbez hordozható szenlkép. (3.- l' • 
Ervin Gábor: A tökéletesséK felé. (40 fillér.) 
Marosszéki Zoltán: A szentkúU búcsúsok nyomában. 

20 búcsúsdallam kottévaL (50 fillér.) 
Balanyi Györey: Anima Franciscana. Ferences lél~k. 

(3.- P.) 
Fogadalmi emlékképek. (2.- P.) 
Ferenl"eS levelezölapok. (20 fillér.\ 
Ferences szentképek. (5 fillér.) 

Magyar Barát kiadóhivatala. Váe. PoNtaDók 16. 

trógép! 

Számológép! 

Szorzó és 

összeadógép! 

K.6la61Uéa, Yétel, ceere. el•dáe. 

Nqy raktár áj ée ujjáépíttott léJlekből 

Vajda Zoltán .16zMef 
d ca 61. 

KINpeNt, .Kiapka•u. 3 ta. 
Telefon: 142-lo:i. 

Kettves Olvasóinkéri és terJesztilnkért mlnden 

hónap elli -mbatJán rec~rel 1 órakor szentml

sé& mon•unk a Gyiinn-hl FiJdal- S.izanya 

kerYoltáránál. Lélekben mlndannylan kapcsolód

Junk Jézus keresaWdozalába esen a napon, 1 1117 

szivnl, eaY lélekkel oat..-oljuk a meanyel 

Atyát boclánatért, békéért, mlnden atl.kaq-11nkérll 

• 
HALOTTAINK: 

Gajda Mlbályné, ÚjiraL. 
özv. Róka Józsefné. Budapest. 

BujdOBÓ Rozália, Kiskunfélegyháza 
Dankó György, Kassa. 

özv. Szendák Károlynt", Vepröd 
hv. Paroczay GyöriO'Dé. 

Endröszcntlászló. 
Engusz József. Zombor 

Blh•nyt előllaellllnkért baYonta kl:& -•

mlsé& mu&atunk be! Nyqocljanü ltéktbenl 

Kapt•ztrán-Nyomda, Vic. 2ostu1n M. & encedéUyel.. MQvezetö: Farka• Kéroly 
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