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•MAGYAR BARÁT• 
elölizetési úa qész évre 5.- P, félévre 2.50 P, egyes szim 6ra 50 fillér. 

Csekkszém: 51.581. Ures belizetési lapot 3 fillérért a postAD kaphatunk. 

A kéziratokat minden h6 25-ig küldjük a szerkesztöségbe. 
Kéziratokat nem örzünk meg, csak portó mellékelése esetén küldünk vissza. 

Kiadja a Kapisztró Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartom6ny. 

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány elöljúósága 

a Magyar BarAt szerkesztóségében a következő változásokat rendelte el: 

A MAGYAR BARAT SZERKESZTOStGtT, 

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

Ferences Könyvek, A lelki élet ferences mesterei, Magyar Barát "Pax et 

Bonum!" kiadványai, a Magyar Katolikus Néprajz Füzetei [Kultuszfi\ze

tek]) sajtó alá való rendezésének hivatalát Gyöngyösön hagyta meg. TPhát 

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

vételek, útbaigazitások, hirdetések, stb. a következő eimre tartoznak: 

MAGYAR BARAT SZERKESZTOStGE. GYÖNGYÖS, FERENCESEK. 

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

vagy rendelést első hívásra felvesz a rendház vezetősége. 

A MAGYAR BARAT KIADOHIVATALAT, 

vagyis a lap küldésével, a megrendelök címének változásával, a kiinywk, 

füzetek, kegyszerek, stb. megrendelésével kapcsolatos ügyekt>t pedig 

Vácra helyezte rendi hatóságunk. Aki tehát a Magyar Barátot, a Gyöngyösi 

Ferences Könyveket, A lelki élet ferences mestereit, a Magyar Kato!ikus 

NL·prajz füzdL"it (Kultuszfüzeteket), vagy egyéb kiadványainkat szándé· 

kozik megH·nni, a következő ciml'n rendelje meg: 

MAGYAR BARAT KIADOIIIVATALA. VAC, FERENCESEK. 

Postafiók: 16. Telefonszám: 134. 

A MAGYAR BARAT TAnORA 

jóval nagyobb, mint olvasóinak száma. Kultuszfüzeteink és népi mozgal

munk révén 100.000 hívónél is több lélek van velünk összeköttetésbc>n. ~p 

ezért szeretettel kérjük olvasóinkat, hogy a rendi elöljáróságnak t•zt az 

intézkedését szervezöink, munkatársaink, búcsúvezéreink és előimádko
zóink körében is terjesszék. 



XXIV. éYf. 2. u. 1944. február 15, 
Hemeleaik mladea bó ls.éa. Felelife kiadó éo nerke .. tG: 

P. dr, Dám laee, O. F. M. 

t P. Unghváry Antal, O. F. M. 
B-6 azenvedéa uün tért u IJriJk hazába. itlete 

véwe felé, vagy bét·nyole éve mladennap erre u 
6tra készült. Az Cr követe naponta u igyánál lllt, 
bogy haza szólítsa.. ,,Jöjj el, 6, Uram, JéZ118!" Igy hivo
watt& Antal atya ls a n:envedésekt61 mervált6 Halál 
növért, - a most megjelent. Me.-ragadta a meor6bál
taüaokt61 aszott kezet, s elvezette Antal atyát ebbéli a 
vllácb6L Az úr elfopdta ennek az lstennek neatelt 
életnek áldozatát. Február 5-én mepsllnt Hlatomi u 
úr oltárára bintett t6mJénwerezd. 

Mert P. Antal élete u hten flryéért éri 
b u 1 r 6 a á r volt. Az Ima embere. Egyénisérét az úr 
focialta le, a kegyelem hatalma nilt&e át lelkét, a 
Gondviselésbe vetett hit világitotta életaemléletét, 
derfia aukézlse kiJanyedén emelte uralomra benne a 
lelket, alakftotta a lelk.J embert. Lelkilletének mec
Jelenése kedves bájjal fonta kiJrfll testvéreit, azerete
tet aucárzot& kiJruyeaetébe, kllzelében elfeledték az 
emberek a filldl lét terhét, a boldoran vallotük: Ime, 
mlly áldás éa IJrilm forrása a testvérek egyllt&lalr.áaa. 

itieiének lerjellemzilbb vonása mégfa a dieséret 
áldozatának, a nyilvános I s t e n - a z o l r á I a t n a k 
a z o r r al ma z á a a. Nem annyfra az elmélyedés em
bere. Inkább u Imádkozó Egyház n6vlvilje, Páratlan 
beleéléasel vérezte az Egyház azertartáaalt, lepzfne
aebb élményei a llturgfa müvml jelreadaerében Ju
tottak kifeJezésre, papi nerepének telJes átélésével ala
kftotta a azentmlae cselekményeinek évezredek óta 
klkrlstályoaodot& formált, vette aJ\ára a aent zaoloza
ma himnunaU éa zaoltáralt, énekelte u ódon dalla
mokat, látni lehetet& raJta. hou teateat61, lelkestil 
benneél as Egyhá& Jeueat azolrálatában, a u eréaz 
mlndenaér áhitatával zaoltározlk. 

Tanári pályájának la a azent llturrl&. u 
Iatenhez mélt6 szolrálat, az Egyház nabályozta fegye
lem voU az eszménye. Nagy mllve, A r 6 mal E r Y
h á z Il t u r r I á j a la ebben a szellemben forant, • 
maradt ecéaz nemzedéket neveiCI munkájának rYfl
mlllcse. Szentül hitte, hogy a tilnény lelkiismeretea 
mertartáaa váltJa mew a vllácot ezernyi bajából, ~~erftl 
a papot hivatásának maraalatára, blztoaUJa a azerze
teat az elkallódás ellen. Mlndent nabályoaan, az Egyháa 
tilnényel azerlnt kell véceznllnk, a nerlate vérbeYitt 

cselekedet szép, a bonáalakftott élet tllkéletea. Az 
eryházjor és az erkölcstan tanára a szeneten 
túl ls vllárftot&: tanítására az egész urszár papsága és 
szerzeteaaége felfigyelt. Hogy rendtartományának re
formálásában oly nau szerepe volt, ennek a törvé
nyeket hanpúlyozó éa végrehajtó akaratnak kilszön
hetJilk. 

Kormányzati tevékenységében a 
azentferencl egyszerúsér volt az eszménye. Szégyeile 
a vagyont, a gazdapágot, a fényt, az elilkelöséget. 
Rendületlenfil bizott a azent szegénysér ereJében. Ad
dig állunk fenn, amir ~~emmlnk sincs! Amint a barát
nak van valamije, azonnal megszünt Szent Ferenc 
rendjének küldetése. Merte az ldök folyamán hozzánk 
tapadt földecskéket eladni, s a kolostorokat teljes va
gyontalanságban hagyni. Nem vallhat kudarcot Szent 
Ferenc rondolata: az evanwéliumot csúfolnók meg, ha 
csak földjelnkben bíznánk. Fejedelmi úrnönk, s .. ent 
Ferenc jegyese, a szent Szerénység rondoskodfk lo
vawJalról. Antal atyának ez volt a gazdasári rendszere. 
Perae. a ferences szerénysér kockázatait vállalni nem 
eryszer ldereket i5rlö feladat. Antal atya a Gondvise
léabe vetett rendltbetetlen hite mellett ls mérhetetle
nlll aokat szeavedeU a boinap argaszt6 hiányai mlatt. 
a életét nem utolsó aorban ezek a gondok morzaolták 
ilsae, a mér akkor ls gyiltroldött, amikor már nem az il 
vállala nynrodott testvérelnek ellátása. O, a felelössér 
a afrfr lr.faér! Antal atya, a tanény embere, az éli5 lel
klismeret ennek a feleli5ssértudatnak ls vértanúja volt. 

A Jó Atya, a szeretl elllljár6, a Jeles tanár, a lelkJ
Ismeretea kormányférfi nive megszünt dobognl Eleté
nek mllve azonban a halhatattanok kllzé Iktatja, tett
vérelnek emlékezetében a hervadhAtatlanság virágját 
fakautja. Antal atya tanitása és példája az egész 
Kapintrán-tartomány llrökaége, t6bbl nagyjaink ha
gyatéka mellett az il élete ls maradandó klncsilnk. út
mutatása ,16vöt Jelill és biztosit! Hálás kegyelettelimád
kozunk frlasen hantoU airja mellett, • kérünk lelké
nek llrilk nyugodalmat, meanyel Jutalmat, marunknak 
pedlr hűséget az Antal atya ~;ürgette eszményekhez. 

Az aniiTalok kara legyen égi társasága, - "szent, 
szent, szent" az őrlik Imádsága! 

-l-
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P. UNGHVARY ANTAL O.F.M. 1877-beo aületett Cegléden. Középlskoláit szülővárosában, hittudomá
nyi tanulmányalt pedlc a pécsenhizmeCYei hittudományi főiskolán, majd a Ferencrend római Szent Antal
kolléclumában végezte. 1899-ben szentelték pappá, eCYidelg Pél'sett káplán, majd a bajai Ferences Hittudo
mányi Főiskola tanára, 1911-ben a Gyllngyhre helyezett főiskolán müködlk tovább. s már 1912-ben tarto
mányfőnök. 1918-ban telik le tartományfőnökl tlszt&ége sa ko~un alatt a pécsi rendház tagja, a vörösök 
zaklatásától szenved (a Nemzetvédelmi Kerea& birtokosa). 1921-1922-lg Szolnokon, 1922-1925-lg Gyöngyö
silu házfőnök, majd 1925-1928-lg Ismét tartományfőnök. 1928---1931-lg szécsény! házfőnök, 1931-1932. nov. 
8.-áig, P. Tamás Alajos OFM. tartominyfónök haláláig főiskolai tanár Gyöngyösön, utána pedig tarto
mányfőnök 1934-lg. 1934-ben gyöngyöal, 1935-ben ei'J'i házfőnök, betegsége azonban egyre erni-sztette erejét, 
s 1938-ban Mátraverebély-Szentkút-i pihenőjére kényszerítette. 1940-tól Pécsett gyógyíitatta magát, de már 
vagy három éve ágynak dőlt, a javarészt eszméletlen állapotban azenvedett. 1944. február 5-én költözött az 
örökkévalóságba. Nyugodjék békében, Jézus, Mária, József szent nevében! 

B~ü~~llk. 
Szenl Ferenc misszi6ja a társadalomban. 

Az tiltalános kórtünet: a kötelességmulaszttis min· 
dm vonalon mutatja a szomorú következményeit, érez
hető ktiros hatása. Elégedetlenek az emberek, a társa
dalmi egyensúly megbillent s ha nem segítünk rajta, 
könnyen kirobban a keserilség lávája, mely ott lap
pang a szivek mélyén s ftijón ott ül a csüggedt ajkak 
szögletébm. Nézzünk tüzetesebben a társadalom életébe 
s mélyebbm keressük a boldogtalanság okát. Ha a tár
sadalom beteg, úgy annak kórokozó bacillusal kell, 
hogy legyenek. Egyszerre nem tör ki a betegség, hanem 
elöbb csak szimptomái, jelenségei mutatkoznak. Elő
ször az alapsejt betegszik meg, ha ennek nem vesszük 
elejét, a me!lette levő is romlik-bomlik, így lassanként 
egy kis területen, a szövetben végzi a romboló mun· 
káját s egyszerre az egész testre átterjed s beáll a tel
jes rosszullét s fellép a betegség. Ha a molekulákban 
baj van, gyökerét az atomokban kell keresni s ott kell 
orvosolni, mert ez a melegágya a bajnak, innét Indul el 
hódító útjára. 

A társadalom elégedetlen, boldogtalan. Ennek for
rását az alapsejtben, a családban találjuk meg, mert a 
társadalom családokból tevődik össze. Minduntalan 
mindenfelé boldogtalan családi életekkel találkozunk 
Mintha ez a modern kor szántszándékkal a családot 
igyekeznék kikezdeni. úgyis van. Ha a családok bomla
nak, sikerül a családi kötelékeket lazftani, szétszakítani, 
akkor magától széloszlik a társadalom. Családok bol
dogtalansága teremtette meg a társadalom boldogta
lanságát is. 

Mert mit látunk magunk körül? Családok széthul
lását. Nap-nap után zajlanak le a kínos válóperek, 
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hogy akik eddig egyiitt kü::döttek a hitért, most eliJI
más ellen harcoljanak. Egy bajból s:árma::ik ezer baj, 
sok baj. Ha a szálak la:uLt~ak, a szövet bomlik, kopik, 
egyszerre csak szakado::ik s ronggyá lesz. lgy lett top
rongyos, koldusszegény a nagy emberi társculalom. A 
szülok szétmennek, hogy kiilön-kiilön új nyomornak 
vessék meg az alapját, új há::asságot kötnek s c>gy csa
ládból háromféle csaláciii gyermek lesz. llo!}y Jognak 
ezek majd felnevelöclni? Hol s kitö! tatiulnak ön::etlen
séget, hősi lemondást, mikor látják, hogy s::üleik egy
mást nem értették meg, t•gymá:::ö! nem akartak tünti, 
csupa kénye!emszeretetböl rá!to::tattak eddcgt törré
nyes s szent é!etfomtán s alakitották életsorsukat saját 
szeszélyük, szenvedélyük s::erint. Lehet-c s:<imitcmi ar
ra, hogy ezekből az utódokból gerinces jellemek, s:en
tek, hősök kerülnek ki? Legkevésvbé! A esulácli otthon
ban, a sziilöi házban nt'111 Zeitnak mást, mint r<'szeke
dést, folytonos háborúságot, az új családi körlJen pedig 
a mostoha s::ülö és tl'steérck kü::ütt mc'!JÍsmerkednek 
az irigységgel, gyülöl•érl!wl. féltékt'111Js<'mJPl. Bántja 
öket az igazságtalanság, lelküket hide!mé-ri<il'ggé te
szi a tapas::tult nlllástalll'lscig s igy jú tu!njn:. llleleg
ágyra talál Vt'1lllÜk u mincll'n rumlcisru ltujlú. ,.,·,!Jl.·tekl't 
hajhás::ó rombolú s::C'llem: a:: istc"lltcl1'7lsc;g_ f::l'ldJiil a 
gyökértelen t'Til.berekhö!. esalcicli s::<•ntély IHI'h'!/'' nélkül 
felnőtt gyermekekhúl t•t•r!Juvcilja. a rJalticl proletcll com us 
az ő partizánjait, kik a túrsnd!l!om békéjét i·s csendJét 
1'Örös jelszaeaikkal s citkos l'll·cikkl'l f<!lcluljcik. A bul
dogtalan családi élet a pokol elötornáca. 

P. Réthy Apollinárisz O. f'. M. 



LUXUS-FÉNYŰZÉS 
P. Styl-Deponte Iván, O. F. M 

Bizannyára olvasóink figyeimét sem kerülték 
ki azok a kemény kitételek, amiket a magyar köz
élelmezés legfőbb irányítója, Szász miniszter, tár
cája parlamenti ismertetésére és védelmezésére el
mondott parlamenti beszédjében a luxus ellen 
használt. Különösen ostromolta éles szavaival a 
lelkiismeretes szakember és hazánk jóléteért aggó
dó komoly férfiú a nök szinte beteges ruhaluxusát, 
amely embervérböJ és égbekiáltó nyomorból táp
lálkozik. 

Kevés embernek van tiszta fogalma zavaros 
háborús időknek erről a rettentő bajáról. Ez ter
mészetes is, mert magának a fényüzés-szónak köz
gazdaságtani magyarázata ingatag, sokféle és el
térő. 

Az egyik pl. a szükségest meghaladó élveze
teket nevezi fényűzésnek, a másik a fölösleges és 
költséges szükségletek kielégítését, a harmadik 
mindent fényűzésnek mond, amit a nagy többség 
nc;rn tud magiinak megszerezni. 

Az erkölcsi szempontból történő meghatározás 
szerint fényüzés, luxus a gazdagság túlzott kere
sése, nem ügyelve a hasznosságra, szükségességre, 
avagy mások szegénységére. 

A magyar szóhasználat szerint "fényt üz," 
fényüzű, aki" hajhássza, hajszolja, üzi a fényt, a 
külsű ragyogást, - tehát a szó maga is kifejezi a 
benne rejlő túlzást. Van jogosult és jogosulatlan 
fényüzés. 

Az utóbbi ott kezdődik, ahol nincs észszerü 
arány az áldozat és éh·ezet között; továbbá, amely 
az érzékiséget, a hiúságat ingerli csupán, vagy 
amely a vele kapcsolatos pazarlás, dicsekvés, vagy 
hóbort miatt szcrcz élvezetet. 

Ilyen oktalan és bűnös luxust a.-. emberiség 
története folyamán mindig üztck. Gondoljunk a 
romlott Krisztus elötti rómaiak:·a. 

Erre az örüleire gondolt a miniszter úr, ami
kor kemény szavakkal elítélte a mai luxust. Sze
me előtt lebegett bizonyára a háború elötti és 
világhábo!·ús napjaink félmüvelt csillagainak, mil
liárdosainak, pet ralcum-királyainak hihetetlen 
fényüzése, luxuspalotája, ötven-hatvan pár cipő
je, kalapja, háromszáz öltözete, a Lukullussal ver
senyző inycnc-lakomája, amikor másoknak betévö 
falatja is alig akad, rongyokba takaródznak, ólak
ban, árokmentén "laknak ... " Ez a jogosulatlan 
bünös fényüzés hanyatló, átmeneti koroknak jel
lcmzö vonása. 

A jogosult fényüzés, amit mi inkább az cm
ber méltóságához mért és neki megfelelő jólétnek 
szcretnénk nevezni, oka és egyúttal következmé
nye a gazdasági haladásnak. 

Van tehát a fényűzésnek megengedett módja 
is. Ez a mérst:•kclt fi•nyüú·s nem mcg\"l'·l'ndii. süt 
az l•mbcri józan haladásnak tcrmi•kcny clömozdí
tója. 

Jo:z varázsolta a barlangot izli•s~:s lakássá. ez 
tl'ltt· rsinnssá. tisztává az cmbL•r körnvt>:,L'tét. stb. 
A nlunk:.lsnl·p l·lL•tszinvonalát l nh·:tl'. rt'.l'.·Ir. .. g•J/.ta~
ta at.~ ijJart. a nl~~\'l'SZL·tL•i<L't. a hú;iip;\'·~. h:1 ..:no; 
tnglalK· •zúsokat ll'rL•mtl'lt. stb. 

Ok.:s nl·p- i·s nl·mzl'l\"l'~diik c,:t a fa.;ta .. f.:mv
uzi•st"', vagy l'mlwri iú!l-tl'l, hasznosrwk · artják. 

Azonban SZl'gl's gonddal kell vig~·úznunk ar
ra. ho.c~· túlzásba nP mcnjrn' 

Igen gyakran átlépi a józan határokat és több 
kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt. Pl. adós
ságcsináláshoz vezet, aláássa az egészséget, rontja 
a jellemeket. Sőt kicsapongás és erkölcstelenség is 
származik belőle. Az uri elesettek, az uri koldusok 
és sikkaszták majdnem mindíg "fényűzéssel kezd
ték." 

A fényüzés sokféle lehet. 
Más a fejletlen és fejlett müvelödési korokban, 

más a civilizálatlan, és civilizált népeknél, más 
háborúban és más békében. 

Hanyatló, átmeneti, világháborús korszakok, 
amikor az emberi tásadaiomnak erkölcsi alapja 
meginog és kiszámíthatatlan tényezök lépnek be a 
nemzetek életébe - természetellenes, oktalan, bű
nös pazarlást, keresettséget, az örültséggel határos, 
erkölcstelen luxust, fényűzést mutatnak. 

Meg kell itt említenünk a fényűzéssei igen sza
rosan összefüggö "életszínvonalat" vagy életmó
dot, az ú. n. standard of life-ot. 

Az életmód nagy különbséget mutat természeti 
körülmények, műveltség, vagyon, foglalkozás, ál
lás, stb. szerint. 

Helyes megállapítása, azaz megoldása nemcsak 
gazdasági, hanem politikai és erkölcsi következ
ményekkel is jár. 

Maga az életmód lehet fényes, kielégitő, sze
gényes, vagy inséges. Ami az egyik életmód-for
mánál már fényűzésszámba megy, az a másiknál 

A Megfeszített. (A 17. sz. elejéröl.) 
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meg csak megszakott szükségletkielégftés. De még 
itt is, ennél a beállltásnál is találunk különbsége
ket országok, világrészek társadalmának életmód
ja között és ennek megfelelően alakul a fényűzés 
fogalma is. 

Emlékezzünk azokra az angol munkásokra, 
akik a világháború után Ausztriába mentek, és ott, 
a leromlott korona hazájában fényesen megéltek 
akár egy hónapig is a magasan álló angol font 
olyan minimális összegével, amely odahaza még két 
napra is alig lett volna elég. Ezek még megol
datlan problémák! 

Viszont másként fogjuk fel a fényűzést há
borúban is, mint békében. 

Manapság pl. jogosulatlan fényűzés a puszta 
szórakozásból való utazás, sót bántó és felháborító, 
ha 20-30 személyes vacsorákat vagy uzsonnákat 
rendeznek, még ha családi körben történik is! Hús
talan napon nagy társaság pörköltet fogyaszt, -
ha odahaza is. - hivalkodás: fényűzés! 

A könnyen szerzett vagyon gyakran csábit 
fényűzésrc. A műveletlenség szintén, mert az emel
kedés egyik módját látja benne. Különösen a min
denrendű és rangú nők hajlamosak az oktalan, a 
bűnös fényűzésre: a divathóbortok, a versengés, a 
hivalkodás, az irígység és nagyravágyás csábHja 
őket erre. 

Cayrálr.yué Boelr. GiEella : 
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Emlékezés 
Ezüstharmatos fenyök zöldelnek 
karácsonyi oltárok két szárnyán. 
Sírod körül imáink lengenek, 
bús messze temetön nem vagy árván. 
Szeretet lángocskái repesnek 
most havas tetők alá rejtözve; 
hűség lángja remeg sirhantodnál 
egy-egy visszatérö gyermekkönnybe ... 
Emléked szálaiból szö lelkünk 
Jézushoz méltó ünnepi ruhát. 
Eröt az életharchoz Te adtál, 
- adsz ma is. Szemed a siron túl lát, 
Te minket a slron túl is szeretsz. 
Mert éltedben hiven oltalmaztál, 
jóságodat mi örökké áldjuk, 
közénk nem állhat a földi halál! 

Ki tudhatná azt: a magas égben 
most melyik szép csillagon ls lakhatsz; 
de érezzük gyászunk emléknapján, 
hogy minket angyalszárnnyal takargatsz. 
A mának dermesztö világában 
csak anyaszivMI jöhet az a fény, 
mely áttörve minden sötétségen 
mindíg virraszt fiai életén 
és akkor tündöklik igazában, 
ha térdeplö gyermekké változva 
fogódzunk hüs kezedbe - ruhádba 
nincs az benne az imádságokba, 
a vágyó gondolat a pehelyként száll -
nem kértük: "Oh végy puha karodba!" -
Egy reggel mégis - megfordul minden, 
fiadnak felhötlen szép a sorsa, 
és - nézel ránk titkosan mosolygva -
mintha mindez a Te dolgod volna ... 

• 

A miniszter úr komoly szava helyén volt. Bár 
többször hangoznék el ilyen magas helyről a rend
reutasítás férfias szava! 

Sok ·rajongója volt a fényűzésnek a világ fo
lyamán, de még több ellenzője. Csak egyet em
litünk: Szent Ferenc életével és példájával harcolt 
kora bűnös, féktelen és jogosulatlan fényűzése el
len. 

Altalában az oktalan és veszedelmes fényűzés 
ellen csak az erkölcsi eszközök alkalmazása bi
zonyul hatásosnak. A megadóztatás és a tiltó sza
bályok csak ideiglenes eredményt érnek el. A fék
telen, bűnös fényűzés ugyanis nem mindíg a gaz
daságra vezethető vissza, hanem leginkább erköl
csi okokra, erkölcsi bajokra, mert a javak esztelen, 
vagy helytelen fölhasználása erkölcsi fogyatékos
ságban gyökerezik. 

Tehát az erkölcsi alap, a cselekedeteinket sza
bályozó erkölcsi törvény és annak szelleme, kell 
hogy irányítsa és vezesse cselekedeteinket és ma
gatartásunkat. 

Az, aki először az Isten országát keresi és csak 
azután a földi javakat, aki okosan használja a ter
melt javakat és nem esik a végletekbe: nagy tá
masza a hazának és az emberi társadalomnak és 
nem jut az evangéliumbeli tékozló fiú szomorú 
sorsára. 

J eltelen síroknál 
Szelid az öszi bána t, a köd, a felleg, 
tiszták az őszi könnyek. Hullnak, peregnek, 
csitltanak, elnyugtatnak szép kedvesen: 
belölük maholnap gyémántos hó leszeni 

De járnak itt rémes árnyak ... Vak éjeken. 
tüzek-vizek óceánján elszállt lelkek, 
áldozati gyászseregek! - Jaj minekünk, 
ha emlékezéssel nekik nem fizetünk. 

Ha Krisztus zászlajával nem állunk sorba. 
nem hajlunk le a virágtalan romokra 
fenséggel üzni el vadállati szomjat, 
példáját adva a nemes irgalomnak! 

Ime a csend szent ölén durva robbanások. 
Felettünk gomolygó szörnyű csavargások. 
Birkozó, tekergő füstoszlopok közölt 
forró velő ... , mit a prima gép kilökött! 

Riadt nagy madár csapdos át éles szárnnyal, 
erös karmai egy árbócfába vágnak, -
s .az iszonya~ szélén á ll - a vérző jelkép, 
könnyemen at látom benn a Krisztus lelkét. 

Nézem-nézerP, - s ha a Jegkisebb vagyok is, 
hitem óriás lesz! - Indul a felvert sziv. 
Kl menti meg ma a haldokló Jóságot? 
Hol az, ki ellenségének megbocsátott? 

tn sebzett madaram. Szent Ferenc gyermeke, 
amint kis csőrödet nyitottad lihegve -
hallottam a harcból visszatérő Szentet: 
tépett köntösben szereletet hirdetett! 
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EDES SZOLGALAT 

Dr. Mooostoey EleJm6. 

Boldogasszony szigetén, a dömés apácák kolos
torának irdatlan kapuja döngve csukódik be. A ki
rályi vendégek eltávoztak. Margitka még egy cs6-
kot hint anyja, apja után, s egyedül marad Olim
piadisz nővérrel. Szívében még a látogatás édes
sége terjeng, mosolyogva kapaszkodik Olimpiádísz 
kezébe. 

· - Gyere anyácskám, osszuk szét, amit kap
tunk! 

útközben már kedves szeretettel számolgat: az 
arany serleget a kolostor kapja, a pénzen ruhát 
vesznek a szegényeknek, az ezüst feszület a fráte
roké lesz. 

A társalgóban még az asztalon hever a sok ki
rályi ajándék. Az ablak a zárda kertjére nyílik. 
Pusmogás, kuncogás hallatszik onnan. Margitka 
társai, - 10-12 évesek még azok is, - húzkod
ják, lökdösik egymást. Egy a vágyuk: kíszimatolní, 
mit kapott Margitka a szüleitöl. Csenge a legügye
sebb. Hopp! Már meg is kapaszkodott egy kiálló 
kőben. Egyet löknek rajta lentről, s már bele tud 
fogózni az ablak rácsába. Bekémlel. Temérdek 
arany, ezüst villog rá vissza. A kislány elsápad az 
irigységtől. Ép akkor pillant oda Margitka. A te
kintetük egymásba akaszkodik. Csengének eláll a 
lélekzete. Majd egyszerre csúfondáros, éneklö han
gon buggyan ki belöle az elfojtott, fortyogó érzés: 

- Király lánya, király lánya! 
Még a nyelvét is ráöltené, ha nem lépne elö a 

homályból Olimpiádisz nővér. A kislány leugrik, 
s futva elinal. A többiek utána. 

Margitka i>rtetlenül néz az üresen maradt ab
lak felé. Szeme megtelik könnyel. Megfordul, és 
síró arcát Olimpiádisz ruhájába temeti. 

- Milyen neveletlen dolgokat mondanak ne
kem! Hát tehetek én arról. hogy király lánya va
gyok? 

Megcsikordul az ajtó. Egy vaskos konyhalány 
dugja be rajta a fejét. Agnes, Olimpiádisz nővért 
hívja. 

Margitka szepegvc fölnéz. A szeme megakad a 
~zolgálón. Sóhajt: 

- Könnyű neki! Nem csúfolják azzal, hogy 
király lánya! 

Margit merön néz a távozó szolgáló után. Ön
ki>ntelenül összPhasonlitja magát vele. Felemeli 
vékonv szinte áttetsző kezét. és Agnes vörös, duz
zadt m~ncsára gondol. 

- Dl'. . . . de, . . . Margit alig meri végig-
gondolni a gondolatot, - miért ne l;hetne ö. is 
olvan. mint Agnes? Akkor .... nem latnák raJta, 
hogy király lánya. Akkor egyszerűen csak Isten 
lánya lenne. mint az igazi apácák. 

Szh•e szaporán '."Pr. Nála megszakott gy~rsa
sággal megfordul. (mindíg ilyen friss, ha lelki é_~
ményeit tettPkbe akarja önteni.) és sz~lad, ~ep~l 
a konyha felé. Jo'ehér fátyola a levegoben usZlk 
utána. 

A konvhán ép dologidő van. Ki törödnék egy 
csetlíí-botlÓ gyl'rmekkel? Margit gyo:san ~~rül
pislant. A sarokban nagy kormos fazek. FeJJel a 
padlóra borulva. A fél oldala már tisztán villog. 
Agnes hagyhatta félbe. Margit szíve hangosat dob
ban: 

- Agnes munkája kell neki, a szolgálóé. 
Csöndesen a sarokba furakodik. Letérdel 

munkáre áhit6 nagy buzgósággal, az irdatlan fazék 
mellé. Mire Olimpiádisz növér Agnessei a kony
hába ér, az edény tisztán ragyog, de fülig fekete 
Margit maga. 

Olimpiádisz szeme nagyot villan. Még sose né
zett igy a kislányra. 

- Hogy jutott ilyesmi az eszedbe!? Nem szé
gyeled magad?! 

Hangja élesen csattog. A konyhában elhallgat 
a munka, minden szem a kis bűnösre szegzödik. 
Margit szemlesütve, kipirulva áll a szégyen kellős 
közepén. Ali, ... és boldog. A korholá szavak édes 
mézként csurognak a lelkére: Most már nem bán-
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nak úgy vele, - gondolja, - mint a király lányá
val. össze merik szidni, mintha csak igazi szolgáló 
lenne. 

Lehajtott fejével ép Ágnes lelógó, húsos kezére 
lát. Kinyujtja egyenesre a magáét. egymás mellé 
lapítva hosszú, vékony ujjait. Titkon felújjong. 
Most már az ő keze is mocskos, akárcsak Ágnesé! 

Attól kezdve minden úgy össze.iátszódik. ahogy 
csak a kegyelem rPnd.iében, Isten országában cseng
hetnek össze a dolgok. 

Margit nővér, ha Erzsébetről. szent nénjéről 
folyik a szó, édesen figyeli. mint szolgálta ő a be
tegeket. szPgényeket. Ha a Szűzanyára tekint, le-g
inkább az úr Szolgálóleányát lát .i a benne. ts Jézus? 
Mintha csak szövetségese akarna lenni, többnyire 
úgy lép elé. amint tanítványai lábát mossa. Még a 
Szentírásból is mindúntalan ilyesmi ötlik a szemé
be: Ugyanazt az l>rzést ápoljátok magatokban. melv 
Jézus Krisztusban is megvolt. aki nem tartotta az 
Istennel való egyenlőséget oly dolo~tnak. melyhez 
eröszl'lkosan ragaszkodjék, hanem felvette a szolga 
alaki át. 

Margit nővér szívében mindez csak olaj a tűz
re. Mint ahogy a fülemile- a fülemile hanlf!"a a leq
fieyelmesebb. Mar~rit az Egyház összecsendülö har
monikus kórusából a Szent Szolgálat csöndes, rej
tőzködő dallamát hallja. 

Már nem bír magával. Önmagára lelt: szol
gál. szol~rál, szolgál. 

Minden parancs az ő szfvéhez ér e-l le~relébh 
Nincs olvan kérés, amit ne teljesítene a többiek 
megelőzésével. 

Mel!:bántiák? O kér bocsánatot. Mert hátha oka 
volt a· hara~rnak. 

Mnslékot kell vinni a disznóólba? Elsőnek 
Maritit nővér ra~tadia me~t a csöbröt. 

Az ebédlőben nem ül le a társaival. Előbb vé
gigkfnália a tálat. s csak azután lát hozzá m2ga is, 
- a szolgálók asztalánál. 

Mos, súrol, vizet hord. fát aprft. Tél 'dején ki
cserepesedik a keze a keménv munkában. 

Sokszor látják a portán. Átveszi a sze~rényPk
nek hozott adományokat, s fején cipel húst, lisztet 
a konyhába. 

A ruhatárban foltos-ronErVos köntö~l>rt könvn
rö~r. (Csak nem iárhat különbül. mint Á!r"le!l?') Ha 
sikerül, még el is cseréli a szolgáló durva főkötö
jét a ma~ra könnyű fátvlával. 

S mikor már jó felénél jár ezen az úton. :né~ 
Marcellus. a gyóntató atya is Margit malmára hajt
ja a vizet. 

O Marcenusz tudia, hogy titkát el kell mon
dania Maritit nővérnek. Mert MarcPilusznak titka 
van. Isten látomásban tudtára adta a szentnek 
életszabályát. ts az: Istent szeretni. önmayunkat 
megútálni, senkit meg nem ft~lni. 

Marcellusz hát hozzá kezd. hnltV e-lmnndia a 
látomást. Hol szakeatott akadozássaL hnl trVors 
egymásutánban löl.d ki a szavakat. amint mélv él
ménvéről beszél. Zavarban van. mint minden naqy 
lélek. mikor önma~ra legbensPiéböl kPll nanvil:i!!r:1 
hoznia valamit. Az első mondat után meg is bánja. 

hogy beszélni kezdett. Valami lelki szemérem tart
ja fogva, fel nem tirni Isten titkát. De a köteles
ség, - gyóntató ő, vezetnie kell Ma·rgit nővért. ·
kényszeríti az ellenkezőjére. Azért egyszerre- neki 
szalad. mint a tóba ugró a hideg víznek, hogy mi · 
nél előbb túlle-gyen a nehezén. E~tyszeríí. szánl7 
rövidséggel teríti ki a szívére boruló nagv kinc~et .. 

Margitnak nem is kell sokat magvarázni.t. 
Könnyen megérti az ó leck~jét. Hiszen úgy érzi. 
mintha egyenesen neki sz61na ez a szabály. Csak 
neki. Kipirultan figyel. Magában összerakosg·1tja 
a szavakat: Istent szeretni, önmagunkat megútálni. 
senkit meg nem ít~lni. 

IstenszeretPt. trzi. e-z a magva a leckénf'k. A 
másik két szabálv is csak e?.ért van. E1.ért. IstPn
ért. Mintha az istenszeretetból s?.övődnék a lélek 
menveJtZői ruháia. s minden más csak us?.álv !,..n
ne hozzá. Szorosan összefűee hát a három szllhálv. 

- ll!en. il!en. - ~rondolia Margit nővér. -
Isteni>rt. Isten kPdvéé>rt kell nekem me~Pmmisiil
nöm. Illum oportPt crescere. me autPm minui. Nrki 
naeyobbodnia kell a sz!vembPn. nekPm kisebbed
nem. 

S7:\7.s?.Or is hallotta már e S7:1\'rtkllt ft7 """""'"'· 
lium ból. dc ... nem fmt. Mo~t a I"élPk vil:\rrlntt fpJ 
bPnnE'. S1.inte l>lni látia ll betiik szPllemPt . .Tfo?m 
nöl. növeks:>.ik a s-,ívébPn. S nőne rn{>J! nnrrvnbhra 
is. - de nincs hPlye. Marl'it nnvér t'lmn~olvnnik. 
(Már nPm is tndia. ho!rV MarcPllnsz mf'llPtte áll). 
MPPadó mozdulatot tesz a k!'?.évt'l. Mintha rn,.,n
daná: 

- '1'nrlnd mit .. TI>·wsnm? Margit maid Pltűnik. 
A ki~Pbbni>l is kisnbb Jpsz. 'F':s. - biztatőn lnt a 
fP.il>vPI. - TP Plfoelalhlltod a h,..lvi>t Paé~?en. 

A ~'l'Ö!lPts~q menköttPtett. Mareit töri :~ fpil•t: 
hnPvnn lehPtnP mél'( kisebb. még utolsöbb a kohs
torbRn. 

'F-:s .Tén1s mindí!! kisPgíti azokat, kik 'F':rtf' k•'
r!'sik a?. i!!llZ ösvl>nvt ... 

... 'F'hl>drP C"~Ön!TPtnPk. Mnr!Tit nllvl>r. mint rn"_ 
dPsPn. fpJsznln~l. A ?tán snhtf.hnn hnvPs?.i a m'l<ra 
kis l>l!'lmPt. Fbf.rl VÍ>!!P:>.ti-vPI n:urv d{>"~'l vi7f't hnrrl 
körül. A nővf.rPk mPnmns:~kndnak. 'F'f.l úton l>r .. i. 
hn<!v a ví?. töbh a kPliPtf.nl>l. .,,..m b!ria f'!!VPrliP. 
C"~f'n!!P nllvl>rt hívill ~,..l!:ftPni. Cs!'nge. a?. ispán 
lánvn fi\lfnrtvan m:~eában: 

. - t.n őt kérik ilven munkára? A más mo~lé>k-
iát hnrdia-P? · 

Ali!' vária. hnrrv a:>. Phf.dlöb;;J kifri,..nPk. B,..lf'
kan ll dé7sába. mPrrra!!~dia a mn~aknrló ronJ'Vnt. 
s :>7nn zs!rosan. maszatosan Margit nővér arcába 
vá~ria. 

Maritit m<'!'rf'??f'n: \":\r:ltl:mnl É'rfp ' t:\m~d:\~. 
Aztán. . .. Plnf.z C"sPn!!P fölött, f.s mMnlv fut :17. 

nrr:!ira. Boldog. mf'rt ... mt'rt t'gPszen kicsike lPtt. 
utolsó. 

Árpárlhli?i Mnrrrit. n kirnh1 lán111• vfrrlPn Pltíint. 
Átadta helvét .Tl>:>.nsnak. N,..m is Ö s:>.ólal m,..rr. 
Kris?!us hf'szi>l bPIÖlf'. ksak NPki lt'hf't ilven szf'líd 
hanp.ia.) mikor CsPngéhP?. fordul: · 

- Kis testvérkém. mit csinálsz velt'm? 

Harmadile Iciadásban is megjelent 
P. Ki11 Sza"z ofm. : 

Mindent az lstenért 
c. nagyhatású mGve. Az el6bbi lriadásoleat még megjelenésüle el6tt lefoqlalta P. Sza"z 

tiszteliSinele tábora. Az új leöntösben, leépelelcel illusztrálva megjelent mú óra 5.- P · 
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A pápák történelmi távlatban 
P. Schrotty Pál, O. F. M. 

Szent Libériusz (352-366) kimagasló egyéni
ség az őskereszténység pápáinak fényes sorozatá
ban. Mint előkelő római családnak sarja, kiváló 
összeköttetésekkel rendelkezett, amiket az Anya
szentegyház javára nagylelkilen érvényesített. Bá
torsága, a kormányzásra való rátermettség, a tör
hetetlen akaratereje és fáradságot nem ismerő 
munkakedve és céltörekvése az őskereszténység
nek els.őrangú vezérférfiújává avatták. Nagy Kon
stantin világraszóló rendeletével az Anyaszentegy
ház elnyerte ugyan cselekvési szabadságát, de 
ugyanakkor a tévtanok egész sorozata bukkant fel 
a római birodalomban, amelyeknek hirdetói zabo
Játlan fanatizmussal a kereszténység lelkét kezd
ték ki. Valamennyi közt a legveszedelmesebb eret
nekséget Arius hirdette Krisztus istenségét tagadó 
tanával. amely a le~elökelőbb körökben, sót a csé
szári udvarban is talált követőkre. Félelmet nem 
i~merö. apostoli bátorsággal és lángoló buze:óség
gal szembeszállt mal!ával a tévtant védő császá·r
ral. Konstansszal is Szent Libériusz. Se fenyegetés, 
se fényes ígéretek. se vagvon és kitüntetés nem 
volt. képes öt az iltaz útról eltérlteni. Szemébe 
mondta a császárnak, hogy tartsa meg aranvait 
kapzsi mini~zterei és megvésérolható generálisai 
ri>szér!': föleli i>rtéke>kért nem bocséitia áruba a 
Tl-zus Krisztus istensée:l>be vetett egyedül üdvözltő 
hitt'>!! InkAbb számüzetl>sbe ment! 

Ezi>rt a valóban pépához illó maeatartásáért 
megnverte a hívósereg határtalan szeretetét, arnelv 
a számíizPtéshól való visszatérés€' PS Róméba való 
be,·onulása alkalmával 339-ben különösen fellén
golt. 

(') alapitotta a római ni-ey fób:~zilika közül a 
'V!nria Ma!'"l!iorr>-t, arnelv még ma is nevét viseli. 
1VIal!'varul Havi Boldogasszony bazilikája. 

Ehhr>z a l!'vönvöríi istenházhoz egy igen kedves 
lr>l!r>nda fíizndik. F. szerint azon a dombon. amelyen 
mo~t a Maria M:~l!'ltiore éli. augusztus hó 5-l-n. 
lehét amikor az Örök Városban a lel!'na!!vobb hő
SPI! szintr> elviselhetetlenné teszi az {>)etet, csodé
l:~tos módon havazott. Ennek emlékére minden 
,;,.bPn ugyanazon a nanon a temnlom egyik mel
l{>kk:í.nolnílián:~k kunoláiáb{IJ fehér pplvhek soka
sá!!át bocsáitiák )p utánozandó a csodálatos hava
zást. Akit :1 Gondviselés mel!aiánd{>koz azzal a sze
r<>ncsl>vPI. hoe:v PZPn a napon Róméban tartózkod
hatik. az d ne> mulassza mPgnézni ezt az évszéza
dos finom-finom szokést. 

Ugyanakkor ma~aréztassa meg magénak a 
fóhaió oszionsorai fölött jobbra t'>!l balra létható 
moznik-ki>nrkPt, az Anvasz<>ntegvhámak ezt a vi
lá~thiríi csodélatos k{>nes-doP"matikáiát, arnelvnél 
m<>tTr~7óbb i>s fe!C'melöbb hitbizonyltés alig találni 
a világon. 

Szent Damáz pána is, (aki II. Fl-lixPt követte 
Szr>nt PMPr szf.ki>n ::16::1-365) a?. Anvas?.entei!"Vház 
1Pf!kidlúhb f'rT\·h:'i?.fPiPdPimPi kö7ntt forTlal hP)ypf. 
17 PS7!Pnclril! ült n nánai trónon (::167-::184). E hns?.
szú iclii nlntt rr>nnkiviili milködf.st fpitptt ki mind 
az E!'"vh:íz bt>lsií f.!Pti>ben. mind kiilső. történl'lmi 
lrfnlvá~áh;m. th!vhnl!v e kPttós r>rr>dmf.nvl'!l mun
kálknd:\~hól kislll!árzó erő l>s fl>nv dicsósl>Pe:PI l-s 
f<>kintrllvPI hnlrnMtn l'l a sniflt szPmélvl>t {os igazAn 
"rtf'l!v:í !Ptte magát a pépaságot is. · 

Az ő uralkodása alatt tündököltek életszent
séggel és tudományukkal a nagy egyházatyák. Ke
leten Nagy Vazul és Epifán. Nyugaton Szent Je
romos, Agoston és Ambrus. Mindnyájukat meleg 
b~rétség fűzte a Pápa fennkölt személyéhez, aki 
viszont gondolatban, érzésben és törekvésben ve-

lük egyetértve korményozta Krisztus Egyhézét. 

. Allandó gondja volt az Egybiz benső életének 
k1épitése. E célból két zsinatot is hivott össze az 
örök Városban, amelyeken az összesereglett püs
pökökkel együtt az egyhézi törvények szigorú be
tartását sürgette, és a papoknak, és hiveknek a 
szentségre való törekvését előmozdította. 

KitOno író hirében éllott. A még ma is a ka
takombékban és a laterAni múzeum falain Jétható 
iísi sirfeliratoknak naey részét ó fogalmazta meg. 
Ee:véltaléban nagvra becsülte az irodalmat és sze
rPtő !!'ondd11l gyiijtötte össze a szent könvveket és 
iratokat. Még ma is mutatjék a Celio déli oldalén 
annak a hAznak a romiait. arnelvben 5 a keresz
ténvségnek elsll könyvtárét emelte. Aki Róméba 
kerül, tekintse mel! ezt az llskeres?.tény rommarad
ványt; Bfbornok HercegprimAsunk kardinélisi ti
tulusénak közvetlen közelében, jobbra S. Grego
riótól. Nae:v érdeme az is, hoey Szent Jeromost 
mel!'bízta a S1.entírás könvveinek e:ondos összegy(ij
tésével és eredeti szövegük összehasonlitbéval. 

Utódja, Szent Sziriciusz ti?.enöt évig vezette 
Krisztus ei!"Vhbét, ::184-tlll 39!1-ig. Bölcs és szent 
egvhbfeiedelem volt: nae:vobb tetteket azonban 
a történelem nE'm jel!vzett fel róla, hacsak nem 
tartiuk rendkivüli c11elekedetnPk annak a sok 
t.•mnlomnak mel!'épftését. arnelvekkel az Isten 
dicsllsél!'ét. a lelkek üdv{>t l>s Róma szépségét fé
radsáP"ot nPm ismPrő, éllandó lelkinAsztori e:ond
rial előmozdftotta. Ö emelte Szent Pél templomét, 
Róm:~ legszebb istenhAzát is, mégpedig a mai mé
retekben. 

FöliPI!"Vzésreméltó még, hogy ó vette fel elő
ször a Pána nevet. F.ddig csak elvétve hasznliiták 
ezt a csallidiasan meleg szót a ,.római püspökök." 

Szent Ambrus egvhbatva szent és nagy atyé
nak nevezi őt. akit rnPltén követ a hfvek nyája az 
Úr Jézushoz vezető úton. 

Szent Erzsébethez. 
lll•ent F.rzébet, dúj!a!- A:rp6db6z ridpl 
Fodekel•e U•llnk: ballj!aod mel! im6nkatl 
N6zz a mennyb51, - n6zz le oz6p mal}'ar baúnkra l 
Tartaa, vMje l - Kérjed mennyei Aty6nkat l 
E!!I!Y6 forrjon me!Pnt, mi duno6n oz6t ozakadt, -
RatrYo!Qon m•I!'J'•• ••in Mar:•• T6túnk orm6n, -
Zeniden mai!Jar 6nek .. , tllrjlln oz6t a lakat .. , 
lll malO'•• zieal6 l~nlden templomaink tomy6n l 
#:breeozed fel bennlink 6oeink bit6t, -
R6k6o, boldor; konozak jlljjlln ~1 badnkra, -
F.zer n jabb 6vi1 n•IIIY lf'lfJ'en t - & iem6t 
Tart6ean viruljon Szent letvAn onúp l 

piliamaréti dr. B01161ly Kdl•ffn. 
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IX. Gergely pápa Arpádházi Szent Erzsébetet 
a szentek sorába iktatta és a Harmadik Rend meny
nyei pártfogójává tette. Ezzel a szentéleUl király
lányt odaál1ftotta minden harmadikrendi testvér 
elé. S benne nemcsak pátrfogónkat, hanem els6-
sorban példaképünket tisztelhetjük, akinek élet
programmja szerint kell alakitani életünket. 

Amikor feltekintünk a nagy Pártfogóra, ne 
feledjük, hogy az Egyház nem azért állitotta az 
oltár magaslatára és tette mennyei közbenjárónk
ká, hogy csodáljuk, hanem sokkal inkább azért, 
hogy kövessük. A koldusokat, betegeket, nyomor
gó szegényeket tápláló és gyógyitó Szent Erzsébet 
legyen a harmadikrendlek emberbaráti tevékeny
ségének örök mintaképe ... 

Rendünk egyik legismertetöbb jele, szinte azt 
mondhatnám, alapvonása, a sze~~ténység szelleme. 
Assziszi Szegénykéje szent örökségként hagyta fia
ira. ,.Ez legyen a ti örökségtek, amely elvezet az 
élet földiére. Ragaszkodjatok hozzá sz!vvel-lélek
kel, drága tetsvéreim, s az űr Jézus Krisztus ne
vére kérlek benneteket, ne lezyen soha semmi tu
lajdonotok e világon." Rendalap!tó Atyánk számára 
a szegénység nem keresztet jelentett, hanem úrnő
vé, jegyessé varázsolta. 

Ebbe a szegénység iránti szeretetbe áll!tsuk 
bele Szent Atyánk egész lelkületét. Isten le~aey
szeriibb hőskölteménye volt, mondja Prohászka, 
aki egy szál ibolyában megtalálta azt, amit mások 
könvvtárak olva~4sa után sem tudnak mesrlelni, 
Isten fensé~~tes lelkét. A virág, az énekl6 madár, a 
csoboll(ó patak, a nap, hold, cslllagok, a Uiz-testvér, 
a szél-nővér, minden de mlnden az Istennek, a Te
remtőnek a lelkét su~~tározta feléie. Kit látott akkor 
a sze~~tény embertestvérelben? Hosrvan nézett a sze
génységnek e raiongó hóse az elhaeyatottakra? A 
lelket, az Isten képére teremtett embert látta ben
nük? Nemcsak ezt. Ettől ls többet. Minden koldus
ban a szegény és albatos Krisztust szemlélte ... Va
lahánvszor szel!ényt látsz előtted - oktatta fiait -
mlndill( arra kell ~~tondolnod, akinek nevében kö
zelft hozzád, vallVis Jézus Krlsztusra, aki magára 
vette szegénységünket és gyengeségünket". 

• • • 
Szent Ferencnek alig volt néhány tanftvánva, 

márls küldötte öket a szélrózsa mlnden lránvába, 
mint valam;kor az űdvözitö. fey került el néhány 
rendtársa Németorszá!rba, Eisenachba ls, ahol ép
pen akkor a sze.rényekért ra1on~ró maeyar klrály
lánv. Erzsébet élt és dollrozott. Mi s!'m természe
tesebb annál. hollV a szegények nasry Pártfogófa az 
elsö perctől kezdve rokonszenvezett ezzel a rend
del. amely a szel!énységet választotta életcéllául. 
Kolostort alanitott számukra s maga 15 felvette a 
harmad;krendlek bOnbánó ruhiiát. NémetorszáJe
ban elsilnek lénett be a ferencesek viláiti rendiébe. 
Jgaz. már eddilit ls a felebaráti szeretet magas fo
kán állott, I'TIP!!'is azt kell mondanunk. holl'/ a min
den S7Pnvedl5ben Krisztust szemlélö Szent FerP.nc 
nvomában lett az embPrbaráti szeretet h5~évé. Töle 
tanulta meg, hoflV az elha10<atott szegénvben· az Is
teni Mester barátlát lAssa. A nagy Asszfszt Kol
dus szelleme sutrallta neki ezt a kis Imát: .. ó 
Uram, nem mondhatok neked elég köszönetet az-

P. Kla 8ul6a O. F. M. 

ért hogy megengedted a szegény embereknek, leg
kedvesebb barátjaidnak felkarolását." 

Elosztotta minden földi értékét. De még ez 
sem volt elég. A földiekkel együtt elajándékozta 
szfvének minden jóságát s fiatalon elfogyott, el
égett a felebaráti szeretet oltárán. 

• • • 
!ljen minden ferences lélekben X. Piumak, a 

nagy terciárius pápának célkltfizése: ,.A Harmadik 
Rend azért alakult, hogy ferences életeszmék sze
rlnt javftsa és evangéliumivá tegye a keresztény 
életet." Örökös ferences hivatás marad, hogy ma
gunkba szfvjuk rendi Nagyjaink szellemét és az
zal alakftsuk, nemesftsük ezt a szenvedö világot. A 
lelki és testi bete.rek ápolása, kórház-látogatás, 
szegények felkaralására rendezett eyiijtések, dl
dergök felruházisa, alamizsnálkodás. mind-mlnd 
évszázados ferences munkatér. Ha valahol, akkor 
itt igaz: annvit érünk. amennyit teszünk. Ma. ebben 
a szenvedéssel teli vilásrban valóban az emberba
ráti tevékenység gyakorlásával leszünk Rendalanl
tó Atvánk hO. követői és mennyei Pártfogónk 
Igazi tlszte161. .. 

Szent é5 albatos bÜ57keséi!Pel tPklntsünk fel a 
rnai'Var k;rálv14nVTa, a HarmAdik R!'nd mennvel 
Pl\rtfoPóiára. · O lei!Ven a l)éldakénünk. S vala
h4nV!17'or nehé-mPk érezzük a testvéri s:r.!'retet lsrá
ját. kl>riük a költő szav4val, ho«v tanft!la mel! a 
szeretet himnuszát énekelni, de méltinkább élni. 

Manar émnltunk mellint éisötét .•. 
MaflVar szfvekben vad notrány tG.z ég, 
MaJrVar alakon harci l>nekek ... 
Az új éneket kl tanftsa meg? 
Az úi énPket - szeretet dalAt 
Menanftanf . . . .rvere haza hát! 
Nan szfved leeyen a manar hl\rfa, 
Tanfts szeretnl - Csilla~~tok Leánya! ........................ 

Lelkemhez 
LPlkem! az Almok palot61a n:vttva ... 
Jöii! merillt el b@nne drAtra. ~~ klnes. 
Littod az ~let bOnökkel tarkltva 
Hoz boldogsAgot, pedig az neki sincs. 

Mlt ad az ~let. k mlt ad az ember? ... 
Az az ember, kitö! boldnesAeot virsz? 
Kl a holnapra még gondolni sem mer, 
Mlg Te jövend6be, szAzadokra litsz. 

Te hatalmas erll vagv bennt"m. tudom, 
Mert. ha dgy érzem. hosrv mlnden elveszett 
S hl\natos szlvvel bűnömet mormolom, 
Eltünnek azok, Te gyllztél, bOn vesztett. 

t.s. ha kllvel dob meer az. akit szeretsz, 
Te nem haraerszol. szlvvel dobod vissza, 
Könnvpken keresztut mosolvol!~z. nevetsz. 
S fájó könnyedet lsten-kéz szárltja. 

JI\ lj! !~nl kl most ls testem bllrtönéblll, 
N,. hulljon a könny, JNó<!vullanAk szlvek. 
Töröld a könnvet a slrók szeméböl. 
S a fAjó szlveknek sugd ezt: szeretek! 

Lauly Lú•l6. 
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Szegedi franciskánus nyomok Bécsben 
IWllnt Sándor. 

Kevesen tudják, hogy a hires bécsi Votivkir
che-ben szegedi ferences vonatkozbak is találha
tók. Tudnivaló, hogy a templom a Habsburg-mo
na·rchia népeinek a Szűzanya iránt érzett hálájából 
épült annak az eseménynek emlékezetére, hogy 
Ferenc József királyunk nem esett áldozatul az 
1853-ban elkövetett merényletnek. 

A templom összes oltárai, képei, szobrai mind 
Máriának, mint a Habsburg-ház oltalmának és a 
monarchia Nagyasszonyának dicsőségét hirdetik. A 
szabadon álló főoltárt hét kápolna koszorúzza, 
amelyeknek üvegfestményei Mária életét ábrázol
ják, a· falfreskók pedig a monarchia leghiresebb 
kegyhelyeit örökitik meg, számszerint tizenkilencet 
Hazánk száznál több kegyhelyéból C1ik1omly6ra, 
Radnára, és Szegedre esett a választás. Ezeknek 
kegyképét és legendakörét !esti meg Trenkwald, a 
hires osztrAk festő. Legenda és romantika ölelkezik 
a freskókon, és kifejezi azt a bensóséges kapcso-

latot, amely a monarchia népeit és az uralkodó
házat Máriához mindenkor fűzte. 

Miért került sor a szegedi Havi Boldogasszony

templom kegyképének és kultikus jelentőségének 
~nyire feltűnő hangsúlyozására, ma már - főleg 

a kutatási nehézségek miatt - bajos volna meg
éllapftani. Talán nem sokat tévedünk azonban, ha 
kapcsolatba hozzuk az uralkodó pár 1858. szegedi 
látogatésával, amikor az alsóvárosi templomban 
szlvesen elidőzött és buzgó ájtatosságba merült. 
Erzsébet királyné életrajzából ugyanis tudjuk, 
hogy jámbor bizalommal zarándokolt kegyhelyek
re, hogy ftúgyermekért, trónörökösért könyörÖfi
jön. Rudolf nemsokára a szegedi látogatás után 
született. Nem lehetetlen tehát, hogy a királyné 
hálájának, gyöngéd figyelmének megnyilatkozása 
az Au.riliatrix Szegediensis reprezentáns bécsi rneg
örökftése, dinasztikus szimbolummi avatésa. 

PÁTER ÁKOS UTOLSO OTJA 
ilzv. cr61 l'tlfly Sindomé. 

Olmos szűrkeség feküdt az égen és a földön. 
A naptár az új esztendő ll. napjit jelezte ... 
A két szigetközi falu, Dunakiliti és Tejfalu 

népe fekete gyliszban sietett az úr háza felé. 
Bent, a szentély előtt ravatal sötétedett. Körü

llltte koszorúk és égő gyertyák. A ravatal üres 
volt. Virt. Virt egy néma, merev testet, amelyból 
a lélek mir elindult az örökkévalóságba. 

A könnyesszemű gyászolók keze imára kul
csolódott, de a fohészok és könyörgések közt az 
emlékezés vissza-visszavitte őket a multba. 

Három esztendő előtt is igy tárta ki kapuját 
ez a kedves templom. Akkor is örökzölddel volt 
tele a szentély és égtek a gyertyák. De nem halot
tat, élőt vártak. Egy ifjú, sugárzószemQ ferencest. 
PAter Csiba Akost, aki papi élete zsengéjét, első 
szentmiséiét készült bemutatni az úrnak. Zú~ak 
a harangok és illatoztak a virAgok, amikor ünne
pélyes papi kisérettel az oltárhoz vonult. !s el
könnyesedtek a szemek, amikor a tiszta ajkakról 
elöször hangzott el a "Suscipe ... " 

Most is felzúgtak a harangok ... Jött a menet. 
Jött a szer:ift lelkű ferences atya. De sugárzó sze
mét most szemfödél takarta, szerzetesi ruhába öl
tözött testét koporsó. Most is megkapta a mise
ruhát, a kelyhet, a paténit, mint első miséjén. de 
ezek most a koporsón nyugodtak. Az ö ,.Suscipéje" 
most az örökkévalóságban, az Úr trónusánál hang
zott el. Itt a földön érte mondták el a szentmisét... 

A főoltárnál Pintér László kanonok mutatta 
be az engesztelő áldozatot a boldogult felsősegesdi 

házfőnökének, Páter Weisz Mihálynak, le~kedvesebb 
társának, Kozsnyák Szilvérnek és a Szigetek lel
készének, Perényi Istvinnak segédletével. Ugyan
ekkor a mellékoltárnál a dunakiliti plébános, Szabó 
Lajos mondott az elköltözöttért szentmisét. 

Mise közben Bozi Ferenc, a tudós piarista, a 
magyaróvári rendhAz igazgatója megható gyász
beszédben emlékezett meg Páter Csiba Akos rövid 
életéről: "A szigetközi kis gimnazistának sokat 
kellett küzdenie, amig elérhette vágyát és belép
hetett Szent Ferenc rendjébe. Istenért lángolt és 
szentségre törekedett. Rómában végezte tanulmá
nyai egy részét. A rend nagy reményeket fűzött 
hozzA. Papi élete a dunakiliti-templomból indult 
el, hogy aztán három év multán, halálos betegen 
visszatérjen ide. A gyilkos kór Rómában támadta 
meg szervezetét. De hősi lelke szembeszállt a be
tegséggel és önfeláldozóan teljesitette hivatását, 
mignem érezte, hogy közeledik a vég. Hazatért, 
hogy szülóföldjének ajándékozza utolsó napjait, 
haláliban pedig pártfogójuk legyE'n, mert aki lsten 
közelébe jut, az tud segiteni ... 

Szentildozésra szólt a csengő. Szent Ferenc 
világi gyermeket, a III. rendiek, sorban az áldoz
tatórácshoz járultak. Majd szivükben az Úr Jézus
sal őrségP.t álltak és imádkoztak a ravatalnál a 
temetés kezdetéig. 

Délután két órakor Pintér kanonok nagy papi 
segédlettel megkezdte az ünnepélyes temetési szer
tartást A koporsót körülvette a két család, az a 
család. amelyet a vér, és az, amelyet a lélek, a 
ferences eszmény kapcsolt össze a boldogulttat Ott 
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állt a megtört édesapa, a testvérek, a rokonság. ts 
ott állt, égó gyertyával a kezében a III. rend, élén 
az elöljáró nóvér, gróf Pálffy Erzsébet ... 

hoz, de az ö hangja is elcsuklott, amikor az utolsó 
Istenveled-et mondta a drága, felejthetetlen "Gyu
rikájának" ... 

Szabó Lajos plébános elbúcsúztatta a halottat. 
Szívböl fakadó meleg szavakkal. Szent Ferenc 
rendjétól, a terciáriusoktóL Majd Dunakiliti község 
és a papság nevében megköszönte a kis Akos Pá
ternek, hogy annyi buzgósággal és életszentséggel 
töltötte be azt a rövid idót, amit számára az Úr 
a földön kijelölt. Vigasztalólag szólt a gyászolók-

A gyászmenet elindult a temetö felé. A sir 
elótt Mészáros István igazgató tanító, a helybeli 
kántor elénekelte Szent Ferenc himnuszát. S ennek 
hangjai közben az Assziszi Szegényke hűséges, 
alázatos fia leszállt "Földanya" szfvére, hogy bé
kében pihenjen, amíg elérkezik a feltámadás szent 
napja ... 

FERENCES SZEMMEL 
FERENCES TÉMÁK - MAl FELADATOK 

- P. Dám Ince O. F. M. lconyve -

A mai ferences kiadványok között benne látja vezetőjét Dám is. E fölé 
is méltó helyet kérhet a maga szá- a ferences kalauz fölé aztán a ma
mára az a 366 lapnyi könyv. mely- gyar-misztika nagy Mestere, Pro
nek anyaga elsőrendű katolikus fo- Mszka adja a lendületet. Akár a 
lyóiratainknak (Magyar Kultúra, Ka- Szent Margit, akár a Szent Mór cen
tolikus Szemle, Korunk Szava. Új tennáriumos Irásokban vesszük azt 
~let, Fehér barát s a rendi ki- s:o:emügyre. Szeressük az E~yházat. 
adványokban: Ferences Közlöny. Ma- kö\·etendő példaképeket állít elénk 
gyar Umbria, Magyar Barát) látott X. Piusz, Proh6szka, Fenlni, Oza
nyomdafestéket. Mégis e szétszórt- nam. Boszkó, Mun, Necchi. Bazin, 
ságból s különbözö irányból össze- Psichari, Sonnenscheln, Seipel szemé
gyűjtve is látni kell, hogy az egész lyében kortársainkróL Mindegyik 
anyagon egyetlen szem uralkodik, más-más területen szaigáita Egyhá
Assziszi Szent iránymutatása. Min- zál. Prohászka szavaival: .. ahová az 
den bírálathoz három nézőpont szük- Isten ültette öket. ott illatoztak." A 
seges: alázatos sz!v, tárgyszeretet és Gaudete in Domino semper! fejezeté
tárgyismeret Az első nélkül legjob- hen Szent Pál. a népek apostola lesz 
ban példáz Dám Ince könyvének a főirányítónk. Am rendje alapító 
eimlap rajza, a Ferences a szájára szentjeinél s Prohászka diadalmas 
illesztett ujjal int szilenciumra. hall- világnézeténél szebben, jobban ki ál
gatásra bennünket. De a másik kettő lithatna bele ebbe az örvendező vi
hijján, mint a tárgyismeret s tárg~·- l~l!ba - Krisztus felkenése nélkül? 
szeretet se nyúljunk ismertetéshez. Utolsó alfejezete a Hősi Szeretet ál
Dám Ince könyve ugyan ísmeretszer- elozalban a Szúz Anyán keresztül ve
zés végett is iródott. mint a Ferences zeti el olvasóját. 
Témák alc!m előre igazolja, a feren
ces tájakon kalauzul szol~ál e tájjá
róknak. A .. Mai feladatokkal" pedig 
a katolikus tevékenységben akar se
gítöen eligazítónk lenni. 

Előszavában a ferences ifjúságnak 
ajánlja könyvét, hogy írásra kész
tesse öket. Lendületes szavai nyomán 
bizonyára a meginduló magyar fran
ciskánus írodalrnat akarja szárnyra 
bírni. Ebben a szándékban nagy fe
r~:>nces írókat sorol fel. hogy buzdító 
például ragyogjanak az ifjú feren
cesek elé. Nem elégszik meg a főis
kolai tanári székkel, mely rendje tar
tományának nevelhPt <"sak tollforg'l
tókat, más rendtartományokat is be
le akar a levegőáramlatba vonni. 
hadd virágozzék a Magyar Umbria! 

Könyvét a nagy ketté választó kül
sö felosztásan kh·ül hat föfejezetre 
osztja. A7. Isten Rem~:>klésében Krisz
tus Király. Szüz Mária. mint minden 
kE'gye!~:>m közvetitője s Bf'nnE' a 
SzEnilélek rem~:>klésE' a három első 
fejezet anyaga. Boldo.!( Duns Scoi'J3 
J;jnos viszi a szerzö előtt mindenütt 
a világító lámpát. Több nag~· feren
ces tudós is bele\'ilágít iriosniba. de 
mint a középkor óta Pe!b:'!rton nt 
minden korok nagy fáklyása, mégis 
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SCHOLA ADORATORIUM a má
sndik rész gyújtó elme. Az eucha
risztikus világkongresszus szent lá
zában fogantak meg ez írások. Mo
riack .. Nagycsütörtökje" világi em
hf'r kezében szép e témáról. de szer
zánknek kü!ön rendi Szentje van az 
Oltflriszentség áhítatában, Szent 
Paszkál. akit korunkban állit hösi 
élete alapján elénk a?. egyház. Ta
nulatlan kapus fráter. de Isten fel· 
ma~:asztalja az alázatos szlvet. akár
c~nk a fatimai Szúz s lourdesi Szúz 
pásztorlán~·kálban s fiaiban. Berna
rlelte még azt sem tudia. mi a Szent 
Háromság? s előtte ·hirdeti ki a 
Hiilgy, hogy ö a Szepiátelen Fogan
t:otás. 

A hannaclik s negv!'dik részt tel
jes egészében rendjének szentell a 
szerzö. Az Assziszibeli sz.ava a mai 
kor emberéhez. fiai élettitkai. s a 
Harmadik Rend története. e Rend 
ú.iraszl.'rvezl'se Bella Lénárt egyete
n•<'s rendfőnök körlevelében. A Fe
renC"es Iskola Hagyatékában a Rend 
nagy vezető szent.ieinek Szt. Ferenr, 
a páduai Szent. Bonaventúra. Duns 
S•·otus. Temesvári Pl'lb~rt á1HI mél
tó emlfoket Két fl'i<'zelb!'n :Jquinói 
Szent Tamás és Boldog D. Sc. Jáno;; 

közt von párhuzamot az akaratsza
badság metafizikal fejtegetéseben. 
A nagy Pelbártnál pedig kiemeli, 
hogy eddig a magyar irodalomban 
csak egy oldalról volt megvilágítva, 
a teológust figyelmen kívül hagyták 
benne. 

Most jön Dámnak egyik legkedve
sebb tanulmánysorozata: Az .. ~let" 
dalnoka, aza?. Prohászka a magyar 
katolikusság, sót bátran írhatjuk a 
magyar kereszténység regenátora. 
Csak Ravasz László nagy tanuimft
nyára hivatkauunk s Szent István 
évében (1938) sirjához zarándokló 
protestánsokra. Dám Ince tanulmá
nya négy fejezetében rajongó szívvel 
iMz. ír. szól hozzánk a?. assziszi egy
szerüségú, diadalmas világnézetű, 
örök derűben élő püspökről. Elmond
j <t emlékeit a megdiE'söültről, akinek 
hamvai fölé kupolás templomot 
emelt a magyar nemzet. melynek 
apostola volt, akihez - jól lrja a 
s7.erzö - többen imádkoznak. mint 
érte. Schütz, Sik. Bangha. Ravasz, 
stb. tanulmányok után is elmélyesz
tó öröm olvasni Dám lrását Róla. 

Gyakorlati irások az Egyház és 
Népiség !'. négy tanulmány. Csodál
ju!: bátor kiállását a fajmagyarság
ért és szereljük is érte. Több még az 
asszimulált, mint az asszimi!ált! Okos 
és célravezető a ,.Szent mise nyelve". 
mint a .. Szállást keres a Szent Csa
lód". Remek népisége mellett neve
Jó értéke is kiemelnlvalóan helves. 
Rendje s magyarossága szellem~ben 
a finálé is a Boldogasszonyról szól: 
Szeplötelen Szlv Asszonya elmen. 

Most összefoglalva: Dám széles ol
vr.sottsággal rendelkezik, tudatositá
suJ szereti s használja prohászkásan 
a parafrázis!. széles szemhatárú lá
tóköre s következtetései, izzó tárgy
szeretete, példái, képei, élményszerű 
átélése s átéltetése, világos ábrázo
lásmód.ia. nem kalandozó, egyenes 
gnndolatmencte, vihígos franci!ls 
m•mdatszerkesztése, használni aka
ri•sa - mind erénveL A beszédre 
ki•szített Irásain még több a prohász
kás lendü!et. A gondos kiflllltás a 
vúci Kapisztrán-Nyomdát dicséri. 

Vlith Jlinos. 
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A Magyar Barát soroutos kisregénye. 

Folytatás. (2.) 

A kedvelt Jenő szűkölve húzódott meg a szög. 
letben. Apja ·rápillantott és a vérét, az édes formá
ját látta viszont benne. Rárippant a védekPző fiára: 

- Szerencsétlen. hogy vennénPk föl. hisz a 
ballábad rövidebb a jobbnál! 

A tapintatlan letorkolásra Jani elsírta macr:H: 
Zokog-ón. ráz6an, keservesen és kitörö sírása csen
des lemondó beletörődésben halkult el. 

Míg a könnye felszárad!, ráébredt a tudatra, 
hogy a mindnvájukat egyformán szen•tö szíve. keze 
csak az anyjuknak van. Lám, tecrnap is ketten blin
hődtek anyjuk ítélete szerint. KimE>nt a konvhár:t 
anyiáho~l l"-nZ?:ísímult s megcsókolta áldott kezén 
kE>resztül a s?.ívét is ... 

KE>vés készülődés előzte meg Jani útját. Ez idő 
alatt az édesanyja annyit sírt titokban. hogv ki
száradtak a könnvei. A szíve köré fia vil!"rt~ztalása 
vont ko~?.orút, hogy jó lesz és csak rágondol. S ld~ 
kapricvánkost is készített a fe.ie alá. hni!V nPhéz 
sorsában kénvelmesítse. Anvia a rövid, dilikos nad
rág helyett hossztit varrt neki! Ládát készített a 
magyar asztalos. Űividékig me~áltották vonatra. 
onnan hajóra a jegyét és PE>stre került. mikor már 
gazdája mE>gküldte az útiköltséget. 

Cukrás1.inas! - A falun nem volt ilvPsmi s a 
oaitásai, mikor megtudták. ho!!y hova kP.riilt. nv:í
luk mE>gcsurrant a sok édpss{>g E>lkép?.elésére. 

Jani nE>m i!!E>n raion!!ott mE>stersé!!éért. Ehetett 
torkig, amit csak megkivánt. El is rontotta az Plső 
héten a !!vomrát és undorodva gondolt 11z édPs
sé!!ekrE>. Mikor kövér mE>stere c11fogón ízlPlte 11 ha
bokat. krémPkPt. f.s egyéb nválkavál11sztó kPvPrÉ'
kE>kf't. É'mPlvPdl>s fogta el. Öríilt. h~ hánlni küld
t{>k a mf'!!r~ndE>lt tortákkaL mert rPnri,..sPn borrn
való né?.E>tt ki. Hamar tíz koronát gvüjtött össz• . 

Már-már bf'IE>s?.okott a cukrok. mézPk viláqá
ba. habár iga?.sá!!talanság történt \'Pic. HnnPm a 
lába. ami miatt alkalmatlannak ítélt,.. nni:~ a tanítói 
pálvára. fáit térdÉ'hPn. A fáid11lomhól kínos sza!!l'!rt· 
tások fcilődtf'k. Jani pnnns1.1ira anvin irt mPstPr8-
nPk. hogv hPnn alkalmnna fiát. Visszaírt. hr""'' h:~ 
ió üzktP.mbPrt akar a fiából. nkkor fontos rt há~a
lás. 

KözbPn kitavns?odott s napsütésps \'ilá!! •:Pr'·' 
fill a pesti utcákat. Volt Ú!!V. ho!!v fél hé>!Pn á! 
esett s a hirsokban fplhült .Jani Jár:~ s sza!!!!at:ísc,i 
ffif'f1i<m•'·tliidtpk, Az inaskrtmrába npm ;I'!Pn s·,o
kott a rés7.\'Pf bPmf'IPl!ÍtPni. Virá!! nPm ÍE!Pn n~·íli;· 
a mühdvekbPn. Az/>rt rt miihelypn ki\·ül kPrt":!r 
rtz örömPt Jani is. 

Ha a nap kisütött. délutánokon Pl-Plmarrt··lt 
Jani a megrendelt tortákkaL mPrt a ligPt srtrk:í::. 

a polgári iskola felől kivált a többiek sorából egy 
szöke fürtű kislány s mint hogyha súlyos volna a 
terhe, féloldalra hajolt. Buzavirág szeme megcsil
Iant, mikor meglátta Janit. Igazitott a gondosan 
vasalt kis köténykéjén. Kabátját kitárta, hogy kar
csú nyaka kilátszódjék. Finom, ívelt szájacskáját 
szélszalasztotta s nem csak a tiszta fogsora, de az 
inye is kimosolygott 

Jani a fehér kabátján, sapkáján igazított. Egye
nesre rántotta a derekát. Az ép lábára helyezke
dett. a fájóst pedig nyugtatóan előre tette. 

A h•ány a mondott helyre ért s szinte súgva 
kedveskedte: 

- Jancsika hozott? 
-- Hoztam egy krémest, meg egy marék cu-

kelit. 
- Maga cukor, de jó! Irigyeini fognak a lá

nyok. 
A fiú letakarta a torta selyempapírasát s alula 

kn;mcst kínált oda a lánynak. A zsebéből pedig ki .. 
markolt egy csomó cukorkakeveréket 

- Aranyos Jancsika . . . szeretem, mert sok 
kávéízt hozott. 

- Csak azért szeret? - pirult el Jani. 
- Nem, nem! Nagyon szeretem. f:des, cukros 

maga - örvészkedett cicásan. 
A fiú áhítatosan nézett a lány hajára: Szerelett 

volna rá csókat hányni, de félt? Mert még annyira 
nem bátorodtak össze. 

Janinak fájdalmaiban ezek a találkák festettek 
színcsodás világot. A találkozás kisméterűsége óriá
sira nőtt, mert s1.idás járt a késlekedésért Először 
hazudott élE>tében szemhunyorítás nélkül. 

- Nagy szag-g-atás állt a !érdemben! 
Eddig a kínlódása. álmatlansága sehkinek sem 

okozott gondot. Mit bánták, ha percnyi pihenése 
sem volt. csak hogy talpon járt s gyorsan megfor
dult. ahc;\·á kiildték. lVIost se a szenvedése. hanem 
a hasznavC>hctetlenségc áHította meg a gazdát: 

- frd meg apádnak, gondoljon valamit veled, 
ha tehetPtlPn vaj!"y. Még a nyakamon ragadsz és 
kórházi kiiltséget zúditsz a fejemre. 

A nviltság l'lbúsította kc\·éssé Janit, dc felöt
lött ll'lki·bPn. hog~· Pzt a lánykáért kapta É's felen
gedett. 

etóbb J.:it~Jál!a ffiPStere, hogy eléltájon marad 
t•l .Trtni lr-!!inl<ább ~: akkor nl'm küldte sehová. Am 
" z~úrnkr:1 küldiitt torták és sütemények szám
::i ;;it :1kknr POZn·nlít<'t!Pk ki legbiztosabban. mert 
a f."Tit·l< akkor. tTkPz!Pk meg a hiv:1talból. fgy az 
<'le\' ora kiirüli icliit nem lehrtC>tt dszalasztani. 

. · A k islánv várta: 
- -Jancsika . .Jancsika' •urlia. mC>gleptek osztály

:úrsain' a I.ig<'! sarkán. Dic~Pkedtem a zsE>brE>való 
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cukedlival s elkönyörögtek belőle. Higyje el, olyan 
boldog voltam, mert mindegyik azt hajtogatt&, 
hogy milyen kedves ideAlom van. Fifi azonban le
szólta. Tudja, miért? Mert nem adtam neki cuked
lit. Azóta nem vagyok beszédes a Fiftvell 

Jani boldog zavarral hallgatta a lázasan ke
replő kis fruskát. Elmélázott: óriásira nőtt az ösz
szekülönbözés szemében. 

- Hát meg se dícsér? - rebbentette fel a 
lányka. - Tudna értem? 

- Az életem is odaadnám. 
- Tudja Jancsika, de hiszen maga olyan rab! 

A jövő szerda ünnep s kimennénk kettesben. Van 
magAnak pénze? 

- Tlz koronám ... 
- Ha kimennénk s kint uzsonné.znánk a zöld-

ben, mint apáék. 
Jani igérte, hogy elkéretözik. Aztán az est fá

tyolában kezet szorítottak félszegen, kivAit a fiú. 
Minthogyha mondani akartak volna valamit egy
mé.snak, eleresztették, meg újra egymáséba szarí
tották tenyerüket. Összelopózkodtak s a határozat
lanságból elsúgta Jani elsőbbségi jogánál fogva: 

- Csókoljon meg ... 
A lány keveset húzódozva. leheletesen érin

tette Jani pelyhesedő sziját. 
S mindketten boldogan imádkozva feküdtek 

Ie az este. · 
A következő ünnepen már kéretözés nélkül 

mehetett Jani a szabadba. 
Apja felmondta a helyét. 
Az ünnep előtt szé.ndékozott áthurcolkodni 

Vizlhez, a lány apjához lakatos inasnak. 
A Gellért hegyre mentek, amint megbeszél

ték. A lány iskolai dolgokat csacsogott. A fiú itta 
szavit. Neki, a falusinak újsig volt minden: 

- Mikor a kedves-nővérekhez jártam, meg
béntuk, ha hibáztunk és megígérte a kedves nővér, 
hogy imádkozik értünk ... Még szentképet is kap
tunk. ha pAr hétig jók voltunk. Most a községi 
iskolában, Margít néni mindjirt bejegyzi hibé.n
kat ... 

A Citadella mellé igyekeztek. ÁrnyékAban le
telepedtek. Jani leteritette felöltőjét, mint a ju
hászbojtár subAját a kedvese alá. 

Keletről, merre a Citadella vetette árnyékát, 
hideg szellő borzongatott tavaszi ruhájuk alá s a 
napos oldalra hurcolkodtak. 

A .. subát" Jani emelte föl, de nem valami drA
malan kanyarította panyóké.ra, hanem a hóna alA 
gyűrte, hogy a csomagot vihesse. Aztán a subéra 
kirakta az enni-inni valót ... 

A lányka kivette Jani kezéből a csomagot és 
hé.ziasszonyosan szétterítette. Falatozásnál az íze
sebb falatokat odakínálta Janinak. Sőt a szájába 
is dugott, amiből harapott mAr. 

- A fitt az első kinálásnál elmélázott. A szá
jéhoz közelítö ízes falat elöl elkapta fejét. A lány
ka megbotrinkozva nevetett. 

- De nagy csacsi maga, Janika. 
A fiú esengve kérte vissza a sütC'ményt. 
- Ugye utAlja? 
Jani addig könyörgött. míg megkapta az el

szalasztott édességet 
Aztán habkönnyű semmiséget. iskolás dalokat 

énekelt Janinak a lány. 
A fiú érezte, hogy közvetlen, kedves, de nem 

volt rá szava, hogy mért tetszik neki. 
Válogatott a jelzökben: Pacsirta. Vadgalamb, 

Fülemile, de egyik scm volt találó. ahogy a lány 
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motyogta apró bohóságait ölbe felejtett kézzel. 
Erre a kézre riejtette dolgos kezét Jani: 

- Lyra, édes Lyra. 
A linyka megdöbbent s tigra kerekitett szem-

me! kérdezte: 
- Mit mond, Jancsika? 
- Lyra, arany Lyra lesz a neve. 
A lénynak tetszett s nyijasan húzódott szét a 

szája: - Lyra, Dal! tetszett apró koponyijának, 
hizelgett neki s csettintett nyelvével: Lyra, Dal, 
Jaj, be Cukros maga Jancsika! 

A tavaszi szellll téritette józansigra öket. MAr 
alkonyult. Szedelözködtek. Az égen kigyulladt az 
esti csillag. A hegy lábinil pedig a millió villany
fény. 

2. R:tSZ. 

Mig a fiú s a lé.nyka tavaszi idilt jé.tszottak, 
Lakyéknil szerencsésen körülevezték az é.rverést. 
Laky lefizette a követelt részleteket, és a mellék
költségeket. Tekintélyesnek induló pocakját joggal 
simítja körül. Evés utAn kiadja a jelszót: 

- Gyerekek, imé.dkozni! 
A kis buksi fia összeteszi kövérkés kacsóit, 

félrebillenti fejét, angyalosség származik arcéra s 
pötyög! anyja nyomé.n: 

- Jézus ... ételt ... italt adott ... 
Azért . . . neve legyen Aidott ... 
Utina a keresztvetés is tagolt, vontatott, gond

talan. Húzni kell belöle a szót. Kövér kezét a 
homlokAra emeli s mintha nehezen hajolna kö
nyökben a zsirvé.nkosoktól: Atyának és Fiúnak ... 
mondja s tiszta szemének kékjét körüljé.rtatja az 
asztalnál ülőkön. 

Micsoda komolység kell ahhoz, hogy el ne 
mosolyodjanak e szelldségen. Végre a szó kiér be
lőle: Istennek nevében. Amen. 

Szellemkezek most mAr letörlik az áhitatos 
komolyságot az arcokról s elővillan a nap egy
egy finom szé.jvonlté.sban. 

A kicsi is nevet s anyja fejbeöklözi gyengéd 
szeretettel: 

- Mit nevetsz? 
S a szöszke fejből elővillanak a ritka növésü 

tejfogak. Aztán lecsúszik a székéből s apja fiaként 
megsimogatja kis pocakját. 

A családias megelégedett képbe azonban bele
súg egy sóhajtás: 

- Szegény Jani! Vajjon hogy ízlett neki az 
új asszonyának főzte? 

lgy csak édesanya fohászkodja el az ebéd vé
gét távoli vére után. Lakyt megcsípi felesége szava. 
Megakad megelégedett szuszogása: 

- Itthon sem traktáltad pástétommaL Gye
reknek jó a vasszeg is. 

Ezzel lefujták volna Jani ügyét, ha a buksi 
fejecske apja felé nem vágja szokott módján és 
hangján meg nem kockáztatja: 

- Ne fillents! 
A lányok s Jenő úrfi nem birják türtőztetni 

nevetésüket 
Apja intelmekben részesíti kisfiát, minők nem 

tejfogakhoz illenek, amin a gyermek mosolyogni 
próbál. Utóljára pálca kerül elő a sarokból és Jani
ért összeszidja Laky a feleségét: 

- Nekem ne hozakodj elő oktalan aggodal
makkali 

Az asszony hallgat és csak jobban szívéhez nő 
Jani fia, mint itthnnll·tpkor. ,.Mert akiért szen-



vedni kell, az mindég édesebb lesz a jó anyai 
szívnek". 

A gyerekek viharváróan bújnak össze s gond
talan ábrázatukat egyszerre gond felhőzi. 

Laky észbekapott, készakarva kerüli a további 
összekoccanást. Ariádnéfonalat keresett. Föl s alá 
jártában húzogatta maga után, hogy vissza talál
jon a békességhez. Miben egyezhettek meg jobban, 
mint a fényűzésben? 

- Megrendeljem Csehországból a vászonne
műeket? 

- Részletre, lassankint lefogy, - egyezik bele 
a felajánlott útba Lakyné. 

A gyerekek is hozzájuk nőttek a nagyzolás
ban, s Jenő és Jelena is bele szóltak a tervezésbe. 

* 
Jani kezet csókolt új asszonyának. Közepes 

termetű, telt asszony volt. Göndören karikázták 
körül fejét, arcát, nyakát a szöke, szinte kese fürt
jei. Arca rózsásan pirult. Janit megnézte s tetszett 
neki, arnért kezet csókolt. 

A műhely egy forgalmasabb utca szuterénjé
ben volt. 

A bérházban két polgárista lány lakott. Lyra 
és Fifi. 

Az asszony kereste, hogy mit kérdezzen Jani-
tól: 

Hivatalnok az apja? 
Igen - mondta szelíden. 

, 

- S mért adták iparosnak'! 
- Mert kedvem volt - fedezte családja be-

csületét J ani. 
- Iskolát is járt? 
- Három polgárit végeztem. 
- Persze rossz tanuló volt. S az ilyent vargá-

nak szánják a lateiner papák. 
Lateiner - ezt csak érezte, de nem értette a 

fiú. Azonban a megrovást, hogy rossz tanuló, nem 
engedte el: 

- Csak egy jelesem volt németbőL A többi 
kitűnő - felelte kemény védelmét. 

Az asszony megérezte a védelmet: 
- Itt élelmesség, ügyesség, szemesség és erő 

kell, pedig ahogy látom, vékony dongájú legény. 
Most már mehet a műhelybe! ... 

Janinak szent pillanat volt, hogy Lyra anyjá
val beszélhetett. Jövőjét pedig áldotta, amiért ná
luk lehet inas. Hevítette ez s önkéntelenül kigom
bolta a felöltőjét. 

Az asszony bosszankodott, hogy megfogta a 
kamaszból valami. Mi érdekli, mikor a lányát Jani 
cukrászinas korában megfeddte a fiú miatt? Belát
ta, hogy lánya bimbó szívét kinyithatta a barna 
fiú finom mivolta. 

Míg szórakozottan törűigette a szekrény csecse
becséit, akaratlanul mondotta: ,.Adok én neked 
Jancsikát!'' 

(Folyt. köv.) 

Enek Jézus szent Nevéről 
Jézus Neve, - hold karácsonyéjen, 

Hol aráJ fátyla szöve lett, -

Tűz vagy és Forrás a lélek.mélyen, 

Kegysugár a bűnbánó felett! 

Szüzanyánk ajkán e Név tömjénez, 

:\Iig a lelke, mJnt a hárfa zeng; -

Békeangyal csengetyüz e Névhez, 

S hívein Szentlélek szárnya leng! 

Mlnt a hajnal ég Siralmas Völgyön. 

8 szól harangja szép Erény Hegyén; 

Bánatunkra virassággal följön, 

Mlnt Nap, - és nincs Véled már szegény! 

lsten-neved oly nagy, mlnt az ..;gbolt: 

Téged hirdet csillag, csalogány; 

lsten álma s a menny a Tiéd volt, 

... S Szíved sebzett .... Arcod halovány! 

Nevedért szenvednl vágyik szívem, 

S lelkem. mJnt galamb repül Feléd! 

... A Te Szíved győzzön mlnden szíven, 

Aki büs Földünk megszenteléd! 

Neved fénylik fent, a magyar tgen, 

E.s keresztlink V éled összefűz ... 

Tedd hazánkat oly naggyá, mJnt régen: 

Hisz' mlértünk esd a Szép szent Szüz! 

Szent Neved lesz biztos védőpajzsom 

Vdvösségem ellenségi közt, 

ts halálig, hön, Imádva vallom. -

Mig fejemre ékes mJrtuszt kötsz! 

Hála és dícséret Néked, Urunk, 

Mert bölcsőd lett a fehér oltár! 

Neved félve, vágyva ráborülunk: 

Boldogságunk Titka, im' ott vár! 

Jézus, Jézus! ... édes rózsaiUat: 

Felüdíti lelklink tavaszát, 

Meggyógyftja sebzett szárnyainkat 

8 visszaszerzi az örökhazát! 
Kosztolányi Angéla. 



messiásét. Még decemberben járt a 
Magyar Barát szerkesztöje D om a
h ú z á n és K i s s i k á t o r b a n. Ot 

~~S~;;ti~J~napon keresztül minden délután a 
é terciáriusokkal telt el. Oktatás, kö

Heves. A rendi község minden hó 
harmadik vasárnapján havi gyűlést. 
és havonkint egyszer elöljárói értc
kezletet tart. A Rend tagjai minden 
hónap második vasárnapján stációi 
végeznek a tisztítótűzben szenvedö 
lelkekért. Minden hónap utolsó \'a
sárnapján pedig engesztelö-imaórát 
az egész világ bűneiért. Farsang há
rom utolsó napján pedig Szeniség
imádást tartottak. 

A rend tagjai kivették részüket a 
sajtóapostolkodásból is. Eladtak 175 
drb. Missziós-Naptárt. 475 drb. ima
füzetei; 200 drb. stációs-füzetei <·s 
400 drb. Kazáni Szt. Szüz-képet. A 
rend tagjai járatnak 20 példányt a 
.,Magyar Barát" és 5 példányt az 
,.Isten dalosa" c. folyóiratokból. Szín
előadást tartott a rend két alkalom
mal. Az egyiknek tiszta jö\·edelmé~. 
20U P-t, az újjáépített orgona javá
ra. a másiknak jövedelmét pedig. 
644 P-t, a Rendi Otthon alapjának 
javára fordítottuk. Az egyik rend1 
testvér l négyszólamú sekrestyecsen
gőt és 2 drb. díszes misekönyvtartó: 
ajándékozott a templomnak 240 P ér
tékben. Egy rendi nővér a .,Diák 
Otthonra" 175 P-t gyűjtött és Misszió 
javára beküldött 4 kg. bélyeget. A 
rendi község 3 szegény gyermeknek 
karácsonyra új felsőruhát ajándéko
zott és a szegények közt kiosztott 134 
pengőt. Hidvégi József titkár. 

Domabáza-Kissikátor-Hangony
Szentsimon. - Egymás után helyez
kednek el a hangonyi völgyben, de 
nem egymásmellett, egész életére 
megemlegeti, aki az ózdi vasutáilo
másról Domaházáig kocsikázott. 
Azonban minden fáradalrnat megér
demel az a kis terciárius-tábor, 
amely ebben a hosszú völgyben As
sisit jelenti. Ritkán jut hozzájuk fe
rences pap, így hill úgy vúrjúk, ha:l
gatják, isszák minden s7.a\·át, mint a 

zös imftdság, fogadalomtétel tette 
emlékezetessé a szép délutánokat. 
Pedig de messziröl jöttek össze a 
testvérek! Borsodszentgyörgy. 
ről, D é t é rröl, S z e n t s i m o nról 
is voltak. Január 30-február 3-ig 
H a n g o n y ban és Sz e n ts i m o n
ban rendeztünk terciárius napokat. 
Itt már reggel is, kora délután is 
\'Oltak elmélkedések, Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napján pedig 14 nővér 
fogadalmat tett. Ünnepségüket szin
tél'! messziröl tisztelték meg. Ujra 
megjelent egy sz e n t g y ö r g y i nő
vér, ketten pedig Hodoscsé
P á n y ból gyalogoltak át jó sárban a 

A lurdl ájtatosság országszerte 
nagy buzgósággal folyik. Egyesek 
egyfoly!t.~:::r:. ·;égzik tizennyolc na
pon keresztül a jelenések imádságait, 
mflsok csak kilencedet tartanak, is
mét mások a lurdí jelenés napjain 
jönnek i)ssze imádságra. Külön szí
nes lurdi képet is készittetünk Már
ton Lajos festömüvésszel, a kliségyár 
idejében el is készítette. a klisé szál
litása közben azonban zavarok tör
téntek, s mind a mai napig nem ta
lúltunk rá az elveszett küldeményre. 
Tekint.,ttel arra, hogy a legtöbb he
lyen a jelenéseket a !urdi jelenések 
naptári napján végzik, a képeket el
készittetjük, és rendelőinknek for
ga:omba hozzuk. Ara 3.- pengő. 

A fájdalmas Szüzanya kilencedje 
ked\·es testvéreink mán·iusi köt.ös 
imádsága. Mint az eddigieket is. ezt 
is engesztelésül ajánljuk föl a békc
C,rt. Az áhitat emelésére szintc•n szí
nes fájdalmas Szüz-képct ké"dtte
tünk, amelyen a gyöngyii>'i kegysza
bor mását festettük meg. A csodála-

hegyen. Buzgó testvérek élik a fe
rences szellemet ezen a vidéken. Pá
nttlan bensőséggel élik a testvériség 
kötelékét, összetartanak, áldozatot 
hoznak, buzgólkodnak. Velük min
dent elér a pap, - mondta maga az 
adminisztrátor főtisztelendő úr. Han
gonyban egy nagyobbacska Szent 
Ferenc szabrot i8 megáldottak. Szent 
Ferenc szobra mindenfelé temploma
ink dísze, ahol a testvérek megszer
vezkedtek. K a l ás z József doma
házi plébános és T r i z n a Béla 
szenisimani <:dminisztrátor igazgató 
urak bölcs vezetése napl-ól-napra 
mélyíti testvéreink lelkében a rendi 
szellemet, segíti tökéletességre az 
erényes életet. Szent Ferenc Atyánk 
illdia meg ezt a szent völgyet, s 
á1assza a lelkekbe Umbria szelle-
mét! -1-

tosan szép képet idejében juttatjuk 
el az imádkozó testvérekhez. Ara 
szintén 3.- pengő. 

Szent ,József tisztelete a keresztény 
hi v ek ös i erénye. Az ájtatosság meg
könnyítésére szentkilenced-ájtatossá
got adtunk ki ugyanabban a beosz
tásban, mint a többi szeniekét szer
kesztettük. Szent József ünnepére 
szeretettel ajánljuk kedves olvasó
inknak új kultuszfüzetünket. 

Szent Antal kilencedjét több mint 
egy éve nélkülözik híveink. Most 
újra megjelenttettük a páratlan si
kerű kultuszfüzetet. 

P. Kiss Szaléz MINDENT AZ IS
TENtRT cimü müvét sok ezren ke
resik. Most jelent meg harmadik ki
adásban. Üj dmlappal, az Isteni Sze
retet Leányai Társulatának mükö
dését ábrázoló képekkel ékesített új 
kiadás ára 5.- pengő. Az eddig be
futott rendeléseket pár nap mulva 
lebonyolitjuk. Szereleltel ajánljuk 
mlndcn olvasónknak P. Szaléz nagy
sikerű müvét. 

Szent Bonaventúra BF.SZtLGETEK 
A LELKEJ.\Il\IEL cimü müvét is igen 
sokan keresték. Ez késztetett ben
nünket arra, hogy a szcráfi doktor 
h;.lhatatlan müvét újra megjclentes
slik. Két héten belül forgalomba is 
hozzuk. A müvészi kiállitású köny\' 
ára 4.- pengő. 

(; .. KÖ~TVEK 
A pannonhalmi föapátoá~~: Szent Gellért föi8kola é.,. 

klinyve az 19-U .J2 taué•·ről. Kiizzrtf'ozi Dr. Kor•io Lénárd 
f6iokolai ig&Zj<&IÓ. 

A tartalmao hkönn fl'mP• hizto•ítl'k•• annak ., loeno6-
•égeo kulturmunkáuok; am.:!~· a benrí•trf'ml tuuárké)>Z6 
Miokolájáo elleoállhatatlun leodülellf'l éo I<'J!&Zigorúhh tuolo· 
mányoo felkéozült•l•llllei fol~·ik. Dr. C•óka l. !.aj o•: "A 
rnaJEyar tudományO!'i!O.ág IUt>J!"'zen·et.é!'lrinrk ki!iérlf"lf"i a l H. 
•zázadban" c. ért.,kPzé•l>brn alapo•an é• bPhatóan •·itatja 
meg a kérdéot új """"l•ootok •zerint me~:•·ilá !in· a. Haoló 
Polik.6rp: ... -\dal~kok a litur~iatHrtt"~net hibliuJ! afiájához~ c. 
lortekezéAébPn kimf-rít•i bil.liugr•fiko~i an~ a::nt tlnl::nz ft" l n 
szerzö ismert Mzak..,zerú"'égé,·el é"' lrlkii-m~r •t•~"'!'lí·::é"·el. Ur. 
Sám~on Ed~ár: .,Ft"j••f.el~k u It pz•i~"~ "c~·•korít•'J i::l·ink.h61"' c. 
~rtekezése biztató tudomán~os kf't.llt-rní~ny•·zt!:-- arra, hn!ly a 
l'lzerzc5 alapos táj(~kuzothága ;."' iiJ,t~·~zeretr.le rní•!.! na~~- llulo· 
mányo~ eredmén~·ekt"t fo;.r produkálni. Ur. Sárkiizi Pál : .,.:\ 
körméréo" c. értekezé•ében alapvelu mathem:~tikai problé· 
mik•t fejt ki a tud6s szakember alapo••ágával {,• éle•látásival. 
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A f6i•kola élrtér61 •·aló h<'számnló tükörkl•pr az p)ml·lyrolii. 
malla•szlm·onal6 prdap;ÓI(iai munkának, a tanárok elhintoll· 
~ágának és tu•lományos érdemein.-k, amel~·rk az ell'yet~ Mzt•rzt'ik 
l1ulományo" műkiidé•einrk bilsé~"" bibliol(rafiájából ··ilá![· 
Janak ki. 

~zrrelem a •·iharbau. lrta Mér<'i !\llháh. 
Eg~·r(•szt Zrinyi l luna é~ Thüköly lm rt' !"7.t'~<"hni türtl•nt•h·. 

m:t!'lr{·!'"t.l Baán Ju•lit és Petlu1 Sámlnr ru•nu•..,apriul e!!~·má!'ira· 
l:lláll?Oa u ki~ rrJ.lt~n~· tárJ[ya, arn.-lybe t•IIPnállhlltutlan rr n•l 
folz(i\o·títlik heir Bárkányi János frrt"llt'e!'l pátt•r feoküh flit.t•llemű 
lllllllkája, IJ:ukán~·i 0f'IIIC"!i8k tt'ndjí•nt•k kh·á){t tRJ,tjU (•.., 

rrur:!;anizátura. hanc•m fnntn!'l tliplomát•iJi mh ... J.iút i!" tült lu· 
Zrin~ i Ilona 111h aráhan. A kuru•·vi lá~ !'ol.ÍIIt'!'l l··~rú,.u. J't"tlui 
Sándor llt'lllt~!'I.IJitÚ•I ruc,z:lér{•!'i{•nf'k lllt'!'oh•ri r:1j1..1, Zrin)·i ll·m·• 
{•s Thi;k.i))~.- lm n~ url\o·arim•k i~l•·thű kí·1,,.., llú1 ká11~ i Júnt•
mi"'"'ziú!'l l•" diJ,Imnál'iai kiil•letl-"'f>ru•k t'•rclrkft•"'zctt'if•n lrhili11· 
I'?O-t·lr'i c••'-t'lt"lt~t'f' mututja, ho~y a :o-Zt~rzti o\·atutt kí•:~:zc•l n~ ú h 
a tí·máhuz, amrl~·rt t"le\·c·n, ~otiirdülékrn~· t'lfi;u)á,.á\o·al t·rtld~~ot'!'l"";. 
é!'l vonzft,·á tutlutt trnni. Ur. Ot'okovirh ltttvún. 
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ELO RE! 

A hold aranytárnyérja most kel 
fel a hegy felől. Leventék, deli ifjak 
sorakoznak támadásra. A védők már 
egy fél órával ezelőtt elhelyezked
tek. Nekik könnyebb a dolguk, hisz 
ismerik a terepe!, de mi támadók, 
vidékiek vagyunk, és azt a hegyet 
még nem ismerjük. 

Beállítanak egy vízmosásba. A pa
rancs: egy kb. 500 méterre lévő erőd
be minél észrevétlenebbül bejutni. 
Nem valami kellemes. Rajommal in
dulnom kell. A kürt szól, támadást 
parancsol. Megindul unk. Valami nyo
masztó gyürü szorult a szlvemre: 
hátha eltévedünk. 

Nincs idő gondolkozni. 
Neki indulunk. Lassan, kúszva, 

csúszva, halkan, csendesen. A percek 
ólomlassúsággal múlnak, - de múl
nak. Végre bent vagyunk. A veszte
ségünk nem nagy. Csak egy fiúnkat 
füleltek le, mert meghajigált egy 
védőt, mondván: biztosan nem érzi. 
Végre szól a gyülekező, a víg trom
bita. Megelevenednek a bokrok, és 
mindenfelől vidám diákok és leven
ték bujnak elő. Vonulnak a gyüle
kező helyre. 

Hogyan is gondolhattam, hogy el
tévedtünk. Hiszen mindenütt volt 
valaki, aki figyelmeztetett volna ben
nünket: hová, meddig szabad men
nünk. S a kürt szavát meghallhattuk 
volna akár merre bolyongtunk is. 

Akárcsak az életben. 
Ha keressük a jót, mindenütt van 

\'alaki, aki megmutatja a helyes útat. 
~s a kürt, az Isten hívó szavának 
kurtje mindlg hallható. 

Miért félnénk hát az élettől? Csak 
menjünk előre, mindíg előre! 

Plúkovlcs István, Mohács. 

A LEGSZEBB TITOK. 

Abel-áldozatként száll 
lelkem fel, a magasba 
Isten felé. 
Megsemmisülve hull 
a Mindenható csodás 
trónja elé. 

Isten! ... 
Hatalmad ár~ékában 
mily törpe gnóm az ember. 
~n gyarló semmi mégi~ 
Hozzád futok ... 
Uram köszönöm, hogy 
teremtetted a napot. 
Köszönöm a fényt, a 
melegseget, kösziinöm. 
hogy élvezhetem ezt az 
életgyönyörűséget! ... 
Köszönöm. hogy é:ek 
és hogy látok, 
hogy ismerhetlek Tégt>d 
a legszebb Valót, 
a legcsodálatosabb 
Titokzatosságot. 

Beneze Márla, Budapest. 

:8: !tem. 
Jártam a világban, kacagtam, da

loltam, s csak néha jutott eszembe, 
hogy valami hiányzik .. . 

Gyenge virág voltam .. . 
A szél végighullámzott szirmai

mon, illatot hozott, és vitt, s a nap 
aranyában himbálóztam. 

Aztán néha rámcsapkodott a jég, , 
vert, ütött, s én inogtam. Sírt a lel
kem, a nap kiszáritotta körülöttem a 
fö4!et. Ellankadtam ... 

Egyszer Valaki áldó esőt kii!liött 
róm. Azt hittem, ez is hiába. De az
tán felegyenesedett a száram. s a 
szirmokba visszatért az illat és a 
sz ín. 

Azóta kacagok, és dalolok, és élek; 
-boldog vagyok. úgy érzem, semmi, 
semmi nem hiányzik életembőL 

Megtaláltam Krisztust!!! ... 
Lltvay PII'OIIka, Nagykanizsa. 

MIT SOHA SENKI Mf:G ... 

Ha tarkára festve 
piheg az este, .. . 
piheg az élet, .. . 
s egy-egy eltévedt 
esti csavargó 
tova-suhanó, 
halk léptekkel 
mosolygva útrakel, ... 
s mélyen az erdőn 
búsan, merengőn 
méla gordonka 
elhaló hangja 
dalt fakaszt bennem, 
nem tudom, velem 
mi történik akkor, ... 
dalt kezdek, százszor. 
S szeretnék énekelni, 
mit eddig senki, 
soha senki még, ... 
szlvem lázban ég; -
szemern lezárom, 
s úgy lesem, várom. 
mit dalolhatnék? ... 
mít soha senki még. 

Kublk Pál. 

0 IS ILYEN LEHETETI'. 

9-10 éves volt talán. Kis munkás
gyerek. Szeme nagy, égkék. Hatal
mas talicskát tolt, kövekkel te!i. 
c~ontos kis keze et·ősen fogta a nagy 
alkotmányt. 

S egyszer csak megállt. ~gö tenye
rét maszatos, foltos ruhájába törölte. 
majd rúfújt. Azután újra n.?ki akart 
indulni, de nem ment. Megint pró
bálkozott ... , nem birta ... Segitség
kéröen nézett körül. Bájos, szomorú 
ki~ arca felém fordult, nagy szenwi 
Y:érőcn né7.tek rám. Rajtam v:~:ami 
melt>g érzes áramlott kt>resztül. On
ki•ntclenül arra gondoitam: az l.',· Je
:us is ilyen lehetett kiesi karuhan. 

Elindultam feléje ... 
Mindennél többet ért, mikor a1. a 

két tiszta. csillogó gyerekszt>m me
leg-hálásan rám nézett: köszüniim 
kisasszony. 

Mecsek Gitta. 

Új vMöszentüak. 

KIS Mf:CS! 
Zord sötét este van, haza ballagok. 
Jézuska házánál kissé megállok. 
Milyen egyedül van! Biztosan fázik. 
Lábánál csak egy kis mécs szipor-

[kázik. 
Bemennék Hozzá, - de mit adjak 

[néki? 
Kabátomat? Talán felmelegíti. 
Nem! más ajándékot kér O most 

[tölem. 
Tiszta gyermekszívern adom cserében. 
Ha elfogy az olaj, kialszik a mécs, 
De szívem Te érted mindörökké ég! 

Kaloesal Márla, Kassa. 

(o;GY DOMINIKANA-JELÖLTNEK. 

Rekedten szól a tánczene, 
Hangok viharzanak bele. 
Pokolt kiállt a saxophon, 
S a légen csendben átoson, 
- Míg örvénylik a vágy szele,
A halál titkos érzete. 
A halál fájó érzete. 

~des en zson~ az A ve ma, 
Kiséri csendes, halk ima. 
üdvöt zenél a sok soror, 
S a légen csendben átoson, 
Míg lágyan búg az orgona. 
A halál hivó szép szava, 
A halál hívó szent szava. 

Zrinszky László, Budapest. 

AKARATIZMOSIT AS. 

Akaratunk szabadságra született, 
d,! hogy csakugyan szabaddá legyen, 
magunknak kell kivívnunk! Allandó 
harccal és önmegtagadással! 

Az akarat felszabadításának isko
lája kettős irányú: cselekvő és le
mondó. Az egyik a készséget, a má
sik a fékező erőt fejleszti ki ben
nünk! 

Mind a két irányban egyszerre 
kell dolgoznunk. Hittel. szent re
mennyel. kitartú~sal és lendülettel: 

A: petyhüdt akarat is kökemcnnyc 
lehet. ha értjük a módját az akarat
izmositásnak. Előre! 1\Iinden áldozat 
úl'án kemény akaratot kell kiizmosí
tanunk, mert Krisztus köt·etése s:a
bad és erős akaratot ki1•án! 

Szabó László Zoltán, Győr. 
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Ervin Gábor: KULT'ORA 2S Dl· 
BERISf:G. Jelenkor kiadása. Buda
pest, 1943. 103 old. 

Az emberiség létesitése felé \'llló 
h!lladás, vagyis az intenclonélls egy. 
ség elérésének probléméját szólaltat
ja meg az Ismert nevú !ró. A kérdés 
átfogó természete már magában véve 
ls nehéz feladat elé állltja a kultúr
filozófust. Benne egy egész világot 
kell feloldania - az emberi termé
szet alapján, mely minden differen
ciálódása ellenére is, törhetetlen erő
vel halad az egyetemes, az individu
ális élet határain túlmenő egység fe
lé. Ez a fokozatosan és tökéletlen ál
lomásokon keresztül haladó folya
mat, a kultúrélet. Szerzőnk ezen a 
metafizikai alapon Indul el a kultúra 
fogalmának a humanitásból való le
vezetésével, és megnyilvánulási mód
jait a tudományban és a müvészet
ben keresi. 

Az emberi természet, melynek fel
fogásában Szent Tamás egyediség
elméletének követője, minden Inten
cionális törekvés alapja. Ugyanez a 
tétel szabja meg a tárgyalásra kerü
lö fejezetek sorrendjét és anyagát az 
egész munkában. Igazolásaiban logi
kusan jut el az idö és térfeletti em
berig, aki végeredményben a válto
zandók felett, az örökkévalókban 
látja meg az óhajtott egységet. Erre 
azonban sem az erkölcs, sem pedig 
a vallás sem vezet, mint a kultúra 
megnyilvánulási módja, hanem a tu
domány és müvészet. Mert az er
kölcs a tudományra, a vallás pedig 
az élményekre épül. A vallás a ter
mészetfelettit nézi s Igy nem célja a 
kultúra ápolása. Két rendszert ismer, 
mely mintegy összefoglalja az egész 
kozmoszt az emberiség számára: a 
fogalmak rendszerét és az élménye
két. lgy a tudomány és a müvészet 
mt"llett a vallás, jóllehet a legtöké
letesebb intencionális egységet nyujt
ja, alig jut szerephez. 

A komoly fltgondolásból fakadó és 
a mindvégig csillogóan szép, értékes 
könyv olvasásánál, szinte állandó kl
séröjéül szegődik az olvasónak az il
lusztris szerzővel való vitatkozás v~
gya. Oka ennek elsősorban talán az, 
hogy az eddigi szokványostól eltérő 
tételeit röviden, mlntegy átmenetileg 
igazolja csak. l1:pen ezért félreérté
sekre adhat okot. úgy is búcsúzunk 
komoly művétöl, mint amelynek bő
vebb, meggyőzöbb folytatásflt várjuk. 

P. Dr. László Akos, O. F. M. 

A JO ISTEN CSALOGA.NYA. Sza
lézi Müvek kiadása. 

Szent -rerézröl nevezett Róbert 
atya kedves és lélekkel Irt munkáját 
forditotta P. Gyéressy Agoston ma
gyarra. A kis könyv minden sora 
csak egyetlenegyre törekszik, hogy 
mentül hübben elénk tflrja a Kisded 
Jézusról nevezett Szent Teréz termé
szet szeretetét. Kis Teréz önéletraj-
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zé ból leveleib61, klllteményeib61 és a intézetében nevelkedve. 110hasem tud
ielölt~knek adott tanácsalból gyűj- nak elszakadni második otthonuktól 
iötte össze Róbert atya mondaniva- - öTömmel fedezik föl 11 könyvben 
lólt. Nem ls ö beszél, hanem beszél- ennek 11 mindtg koTszeTtl nevelésnek 
teti Szentünket, hogy elbájoljon, titkát; de azok ls feleletet kapnak, 
melegséggel, flmulattal és mindenek akik a nevelés szent munkájéval fog
felett bélés szeretettel telítsen a lalkozva, szüntelenül azt kérdezik: 
nagymindenség alkotójéval, a Jóis- ,.Mit akarsz, Uram, hogy a rémbizott 
t~nnel szemben. Tizenhárom fejezet- lelkeket a Te dicsöségedre nevelhea
ben gyűjti össze a szerzö Kis Szent sem?" ,.- Vedd, olvasd, és te ts ha
Teréz gazdag lelkének megnyilatko- senlóképen cselekedjél". 
zésait, felkiáltásait Megjelenik itt a Ugyanezzel a Knsztushoz htl és 
csillagos ég, az orkén, a hatalmas mégis - azaz éppen azéTt mindlg 
hegyek és tűzhányók. Szót kérnek a keTszeTil neVI~lésl szellemmel van 
madarak é~ a bárány_l:ca, a kutyusok lelki kapcsolatban a mésik mfi ls: 
és a kis cs1bék. Lelkunltbe lopódzik dT. Rejőd TibeTctól A lélekkeTtészet 
~z idő és a ~armatcsepp titka. a ~i- múvészete (Korszcrfi leénynevelés). 
homok karcsusága és az élet NapJa. Kiadtil a veszpTémi egyházmegyei 
Megismerjük a vas és a tüz, a mé- könyvnyomda 1943. - (139 1.). Ebből 
cses lángjalnak . tanltését, majd meg a könyvből ts egy jeles gyakorlati 
azt, hogy ml mmdent váltott kl Kis nevelő hangja cseng felénk, aki sze
S~ent Teréz lelkéből az lg~~ytelen mélyes tapasztalatokból, életből vett 
kiS . néd, a ringó .kalflsz, különösen példákból kiindulva, finom érzékkel 
pedig a !flk: ~s l!' Vlrflgok, hogy a ró- siet témogatásunkra a leánynevelés 
zsflkat és töVISeit ne is emlltsem. hl- mal nehéz és kényes kérdéseiben. 
s~en ezek!tel teli~~ell van. élete Meg- öntudatra ébreszti a nevelőket. hogy 
VIlágosodik előttunk vé~ül, hogy ml éljék _ vmliják azt, amit tanltanak, 
kivént lenni, hogy az ö Jóséges Iste- s a lelktekben mtndent előtomásszm
nének öröf!l~re tudjon lenni: mago- nak" példéjukkal a nÖ~endékeknek, 
~at szóró ltlS ma~ár, énekes .• ec~et, - de különösen hálásak lehetünk a 
Játé~labda, kugllb,!lba, pergocs!ga, szerzőnek, hogy lelkünbe vést azt a 
kale1do&Z!tóp, keseru oryosságot ma- legősibb, katolikus nevelési módszert 
gá ban reJtő orvosságos üveg. Az utol- (nagy nevelők Don Boscók és Ward 
só fejezetben ml!gajánd~~oz. bennün- Márifik nevelésének titkát): tmdd
ket Róbert atya a legu}abb esemé- kozvm tmnltani! 
nyekkel, m.~lyek Szent~kkel kap- Dr. Viiö Mlhályné. 
cselatban torténtek. Végul a szeré
nyen önmagflt feledtető forditó lep 
meg néhány klasszikus mondattal, 
hogy rémutassen a Jóisten Csalegé
nyénak emberi, kegyelmi fejlődésé
re, s vele észrevétlenül ls nt:veljen, a 
kisterézkés életmllvészet gyakorlésfl
ra serkentsen. Héla ezekért a tömör 
mondatokért és a kitünő forditésért. 
- Csak azok ne nyúljanak ez után 
a kis könyv után, akik azt hiszik 
magukról, hogy már elég gazdagt'k, 
de akik nemesedni kivánnak, azok in
kább ma olvassflk és kövessék, mlnt 
holnap. Ara csupén 1.80 P. 

P. Kiss SuJ.&, O. F. M. 

Kf:T KONYV. Az Angolkisasszo
nyok budapesti tanérképzőjének és 
veszprémi tanitónőképzöjének félsz(!. 
zados jubileuma alkalmából kéL ér
tékes mfi sarjadt ki a nevelés iro
dalmából: 

Az egyik MaTczell Mihálytól WmTd 
MáTill pedagógiája. Budape1t. A 
Szent latván TáTI. kt4dásm. 1943. -
(277 old.). Ebben a kiváló szerzö, 
(maga ls jeles és Ismert pedagógus) 
a'l! Angolkisasszonyok gyakorlati ne
velésének alapjait, gliÖkeTeit kutatta 
föl és állitotta össze a tiszteletremél
tó alapltónö életéből, gondolatalból 
és az Alapszabélyokból. Egyetlen 
gyökérszál sem kerüli kl a szerzö 
mélyen létó szemének ftgyelmél Tol
lát az Intézmény alapos Ismerete és 
szeretete !rányitja, és ez a melegség 
szinte költői szépséggé vélik, amikor 
megrajzolja Ward Márla élő szobrét; 
a1; alapitónőét, aki ,.eTős volt, mtnt 
a g11émdnt és g11engéd, mint egy 
anya". 

Mindenkl sokat tanulhat e könyv
ből: azok, akik az Angolkisasszonyok 

Laici Moreaco: SZEMEK. AME
LYEK A SZCZANYAT LATrAJL 
Szalézi Művek. 2.- P. 

Aki olvasta mér a szerzö ,.Fatimai 
Szüz" c. könyvecskéjét, örömmel ve
szi kezébe ezt ls, mlnt annak kiegé
szltőjét. Lucia engedelmességből lelr
ta mlndazt, amit Francescoról és .Jé
cintéról csak tud. A kedves epizódok 
mélyebb bepillantást engednek a hé
rom kis létnek jellemébe. - Sa -

Enley Ferenc: A FATIMAI CSO
DA. Szalézi Mfivek. -.70 P. 

Az Angolkisasszonyoknél mondott 
elmélkedéseit dolgozta sajtó al.i a 
szerzö. A fatimai eseményeket lrja le 
megdöbbentő valószerfiséggel. .l{ülö
nösképen az engesztelő lelkek kelébe 
szánódutt ez a k!s könyv, hogy a fa
timai történések még inkabb !r.egm.,.
lyltsék bennök az engesztelés lelkü-
letél -Sa-

Enley Ferenc: PRAEDIXI ''0818. 
Szalézi Mfivek. 1.- P. 

Elmélkedésey1ljtemény ez ls. Ml
elött elkövetkeznek a nehéz Idők, 
meg akar tanitani a teendökre Fati
ma üzenete szerlnt, hogy v~ratlan 
katasztrófa ne érhessen mlnket. Az 
isteni Mester után a szerzö ls el
mondhatja: ,.Ime én eleve megmon-
dottam nektek ... " - 81 -

QaotldlAD LaJos: 8TA.CI0SU
RESZT. A szerzö kiadésa és tulaj
dona. Megrendelhető a szerzönél. 
Szilágyi. Bács megye. Ara 20 f!llér. 

Alig néhény oldal, s mégis alapos 
Ismertetése a keresztút végzésében 
akadélyozott hivek részére t!nlledé
lyezett stációskereszt fogalmAnak, 
alakjénak, megéldflsának, búcsúinak, 



valamint az Ilyen keresztúti éjtatoa
llilg végzésének. Rövid keresztáti éj
tatosség zárja a kis füzetet. 

P. Huszár Jero-, O. F. M.: P. 
ALBACH J. SZANISZLO O. F. M. 
(1795-1853.) Szeged, 1944. !:rtekezé
sek a M. Kir. Horthy Mik!ós Tudo
mányegyetem Magyar Történelmi In
tézetéből, 5. sz. 91 l 

Jövóre üljük a mult század egyik 
legnagyobb ferences egyéniségének, 
Albach Szanlszlónak 150. születésl 
évfordulóját. Erre az ünneplésre ké
szit elö ez a könyv. Egyszerű családi 
környezetből emelkedett a nagyok 
közé. Már tanulmányi éveiben jeiét 
adja rendkívüli képességeinek és ko
moly szerzetesi aszkézisének. 1825-
ben már a pesti ferences templom 
tüneményes szónoka, aki tizenhárom 
esztendö alatt a Iege!ökelöbb köröket 
vonzotta szószékéhez. Benne tüzese
dett minden szavában kora honfijá
nak hazafias feszültsége, az emberi 
egyenlöség egyre érö elve, a hatal
masok igazságtalansága és az al
sóbb néposztályt elnyomó kegyetlen
sége, a nemzeti függetlenséget egyre 
szoritó béklyók türelmetlen hordo
zása, az új Magyarország hősles szol
gálata. Bécs uszályhordozói egyre 
nagyobb nyugtalansággal nézik mü
ködését, s meglehetösen körmönfont 
ten·szerüséggel Kismartanba he:yez
tetik. A szerzö alapos levéltári kuta
tásai fénycsen Igazolják A:bach szer-

zetesi erényeinek érintetlenségét, be
szédeiben tanúsitott mérsékletét, 
nagy jellemének minden oldalról, 
még ellenfelei részéről megnyilvá
nuló megbecsülését. úgy mutatják az 
oklevelek, mintha Albach éthelyezé
se csak egyik fodra lett volna an
nak az áthelyeztetési mozgalomnak, 
amelyet főként G as p a r i c h Kilit 
és G e g ö Nicefor ellen Inditottak a 
magyarság árulói. Kismarionban fő
ként a természettudomány köti le 
Albach idejét, növénygyűjteménye 
ma is nagy megbecsülésnek örvend 
szakkörökben. Szerzetesi fegyelme 
mellett sem mondhatjuk P. Szaniszló 
életét klastromi falak közé zflrt 
kincsnek, hanem nagy egyéniségének 
szerepe akadt a kor nagy kérdéseit 
mozgató vezérférfiak társaságában 
is. Sz é c h e n y l István gróf leg
bensöbb barátja és lelkiaty ja, St e i
n a ck e r Gusztáv betegsége idején 
trieszti nyaralójában látja hosszabb 
idöre vendégü!, Ka z i n c z y Ferenc 
nem gyözi benne csodálni a klasszi
kus müveltségü és szép nyelvezetű, 
gondosan felkészült szónokot, akit 
kálvinista létére is nagyon szerelett 
és becsül t, L i s z t Ferenc többször 
is meglátogatta, hangversenyt rög
tönzött tiszteletére, s egy miséjét ne
ki ajánlotta. De a többiek is, P u 1-
szky, Kopátsy, Rudnay bl
borosok, P y r k e r egri érsek, Sztan
kovics györi püspök, K o v á c s Gyu
la, U h l János botanikusok, Kos-

s u t h nem kerülhették el szellemé
nek sugllrzéllilt, s bensöséges kapcso
latba kerültek vele. Egy izlg-vérlg 
ferences és magyar élet jelent meg 
benne, világosságot és szereletet szórt 
korának szorongó hangulatába, di
csőséget hozott Szent Ferenc fiaira 
és a magyar szerzetességre. A szerzö 
kiváló lelkiismeretességgel járt a for
rások után, tárgyilagos feldolgozbé
ban nincs rovására az a lelkesedés, 
amely a rendtársi és a tartományi 
együvétartozás büszke tudatában fo
gan, módszerében áttekinthető, az 
Albach-probléma mlnden kérdésére 
meggyőzö feleletet nyujt, munkája a 
monográfia-irás mlnden értékéből 
megcsillantja a történetirói ráter
mettséget. A magyar ferences tör
ténetírás minden eddigi eredménye 
mellett is számtalan· feladat előtt áll 
még. P. Huszár Jeromosnak ezt a 
müvét - önértékén kivül - igéret
nek is vesszük a jövendőre! üdvö
zöljük elsö múvét, s jó munkát a kö
vetkezö alkotásokhozt 

P. DAm Ince, O. F. M. 
Renandy-Martln: MAGANYOSAN 

A KANAKOK KOZT. Korda. 5.50 P. 
Jean Godetroy marista hithírdető 

életrajza ez a könyv, aki második 
De Faucold atyaként a Hebridák re
metéje lett, hogy a kanniMlokhoz 
megvigye Krisztus világosságát. Akik 
szerelnek önfeláldozóan hősies !elkek 
példájából eröt meriteni, olvassák el 
ezt az életrajzot. H- --Y 

a 
--! 

Ferencrend~e 1-l -Felvétel .................. __ ... 
Szen& Ferene A&yink viricos kertjébe vArunk miD

den Ifjút, aki& lsten kecyelme hozzánk hiv. 
A KAPISZTRAN SZENT JANOSROL NEVEZETl' 

FERENCES RENDTARTOMANY fökep Jelklpll.sztorko-
dással, bel- és külmisszióval szolgálja lsten orszll.gll.&. 
l\1üködesi területe a Nagy Magyar Alföld és a Dunántúl 
és Felvidék keleti része. Középlskolás IfJakat a jász
berenyi Szeráfi Kolh~giumba, az érettsegízeit Ifjakat 
pedig egyenest a szerzet be veszi fel. A Tartományfó
nökség eim<': Budapest, ll., l\1argit-körút 23. 

A SZtlZ !\IAitiAROL NEVEZETT FERENCES 
RI-:SDTARTO:'I1AS1' a lelkipásztorkodás, kül- és bel
misslió melktt gimnáziumi t;wárkodissal ls foglalko
zik. Tt·riill'te a Dunántili és a Felvidék nyugati resze. 
Fub·amudhatnak t'retts<'gizettek vagy oly ifjak, akik 
h·~alabb a gimnázium IV. osztályát jó eredménnyel 
\'t';.:t··,lt·k: fl'lsiihb osztal~·ilak elönyben rt;S7.1'Siilnek. A 
szuzetesi próbaev eltl'ltt·\·el a nem••n·ttsi·gizettek mint 
fen•nn·s Pillmövendékt•k \'t·gzik hiányzó gimnáziumi ta
nnhnárnaikat. A Tartományfünökseg cime: Budapes&. 
1\'., l'e~ent'il'k-tere 8. 

A SZLST IST\'ASROL SE\'J•:ZETI t:RDf.:Ll, 
n:RESCES Rt:NDTARTO!\IANl' az erddyl katolikus 
mag~·arsig vaJhisi es társadalmi élett•! szrnteli és mentl 
mt•g hii•i kii7.<ll'lmt•k t's apostoli vallalkozások árán a 
lla7ának. LelkiJiisztorkodnak, tanítanak, bel- es kül
mi.sziúban hl'ly& állnak. a nemzetist•gek közölt elszóró-
dult mag~·arokat kut .. tj.ik ff'l és sz..rvezik, stb. Felvé-
tt'lt nyt•rnek olyan iljak, akik a kiizi·piskola legalább 
1\'. nsztáb·it jó ert·dmi·nnyel \'égezték. A Tartnmány-
fönökst•g <"ime: Kolozsvár. Ferencesek. 

Ker\'rny611lhlla csatoljlik a kiivetkezó okmánya- 1ak és tüdc'l ecPI!zsécl Allapot~ra~ 6. aa eues ren~tarto
lllat: J. Kt·r,.,.a&Jrvt'l; 2. bl'rmálá51 bi7nnyitvány; 3. szü- m.ln~·han nwKki•·á.nt vegzettsegrol Iskolai blzonyttvli.ny; 
Je&ioal kh· .. n .• & a polgári anyakün~·vi hivataltól: 4. erköl- 7. sziilill beteegyezt's, melyben az ls kl !an_ tüntetv-. 
,.., hl>nn• •t·.-6ny a lrlk<'s>tiil kiiliin Jrrár& boritrkban; hogy a sz ülök szerzetbe vonult gyermekuktol, vagy a 
L orYOal blaoQitvény, különlls tekintettel a szemek, fo- szerzettöl an)·agl tll.mogatá.st nem vArnak. 

~ZJo:ST FERENC HIV!! Mf:G 1\IA KOVESD, AZONNAL FOLYAMODJAL! 



JÓ FERENCES KÖNYVEK 
\'lripúlak Szea& Fereae '- &inal éle&ébéll, Fioretti. 

(Szent Ferenc élete le1endikban. ) K6szeghy Mi
hály dr. forelitúL Ara 4.- P. 

Bargellini-NaiYmányoky: S.téaal Su. .Szlénai Szent 
Bernardin élete. Ara 5.- P. 

Dám Ince, OFM.: Ference. uemmel. Ferences témik 
-Mal feladatolL Ara '1.- P. 

H. Christaller-P. Nagymányoky: Szent láng. Ara 5.- P. 

Hordozható Szentcsalád-kép. (3.- P.) 
Hordozható lurdi képek. (3.- P.) 
Arp6dbid Szea& Maql& tlatele&e (10 flll&1 
PiJclalmu Sztlaan tln&elete (80 till61'1 
•m• szt- &~n&elete ceo f:l.llft-1 
IU1 s ... nt Teréz tiBz&elete (80 fll!ér) 
l.nrdl iJ&at.ar (80 filléri 
'lopáJJist ke~?~~ a SVnt CuiieJ IRO fill~ 
'lpr.nt ErP.~tl-br.t tlasteletr. IRn fllll>rl 

A LELKI ELET nRJI!NCJI!I!I ME8TF.RM: 
M\lánfll .Jakab: A IR"'tr.t -ritnoll:a. Lelidélet IskolA

la f3.!10 P.) 
~'""t Rnnavf'Titt'Jra: Tllki-1~•1-K kis t nkre (3.- P 1 
S7.t>nt Ronaventúra: Beszélgetek a lelkemmel. II. ki

adás (4.- P.l 
R~mnn Lull: Imielőnak és lmidottnak könyve. 

(4.- P.l 
GYONGYOSI FERENCES KONYVEK: 

P. dr. László Akos: A ferences Iskola természetbileae
lett problémái (4.- P.) 

P König Kelemen: A kenaa&é11y egybúak er;raége 
(5.- :r.) 

P dr. Nagy Konstantin: A magyar katoliku epbú 
nemzeti zsinatal (4.- P.) 

P Németh Luciusz: A ferences readszabily tökéletes
sége (3.80 P.) 

P. Sinzig-P. Nagymányoky: Embenonok a vlbarbaa. 
Ara 3.60 P. 

Roznik Rajnér, OFM.: Krlat1111 útJáD. Ara 7.- P. 

Kiss Szaléz, OFM: Mlndent az Istenért! Lechner Mária 
Franciska anya jellemrajza. Ara 5.- P. 

Dám Ince, OFM: Egybáz és népiség. Ara 7.- P 

P. Unyi Remárdin: A mobácsl feren-k UlrtéDIItB 
(4.- P.) 

EGY8B FERENCES JUADVANYOK: 

P. dr. Dám Ince: Ferences Mluzálé (kötve 4.- P.) 
Dezső lstvtm: P. Florentini Teodóz élete éli a Ke~

ta N6vérek társalaw (2.80 P.) 
Dr. lillonostory Elekné: Az én lrám (40 keresztúti d

mélkedés) (3.- P.) 
P. Dám Ince: Krlsztus a világegyetem királya. (1.- P.) 
P. Dám Ince: Duns Scotus müveinek krltlkal kladúa. 

{3.- P.) 
Szeat Ferenc hív! Toborzófüzet Szent Ferent' III. 

Rendjébe. {20 fillér.) 
Jagit'za Juvenál: Jézus neve és a ferencesek. (20 fillér.l 
Pusztay Gábor: A Ferencrend szoclálls alkotisal. (20 

fillér.) 
Ervin Gábor: A tökéletesség felé. (40 fillér.) 
Marosszéld Zoltán: A szentkútl búcsúsok nyomában. 

20 búcsúsdallam kottávaL (50 fillér.) 
Balanyi György: Anima Franciscana. Ferencea lélr.k. 

(3.- P.) 
Fogadalmi emlékképek. (2.- P.) 
Ferences levelezőlapok. (20 fillér.) 
Ferences szentképek. {5 fillér.) 

Magyar Barát kiadóhivatala. V1ie. t•o~taftók UJ. 

lrógép! 

Számológép! 
Szorzó és 

összeadógép ! 

K.öleeönzée, vétel, csere. eladás. 

NaKY raktár új ée ujjáép:h It ~épekhöl 

Vajda ZoltáJt d6ZNtAf 
eécaél. 

.Kisperd, Klapka•u. 3;a. 
Telefon : U2-IO.'l. 

Kedns Olvasóinkért és terjesztólnkért mlndea 

bónap elsö szombatján reggel '7 órakor szentml

sét mondunk a Gyöngyösi FáJdalmas Szüzanya 

kf'gyoltáránál. Lélekben mlndannylan kapcsolód

junk Jézus keresztáldozatába ezen a napon, • ep 

szívvel, egy lélekkel ostromoljuk a meanyel 

Atyát bocsánatért, békéért, mlnden nükséglinkértl 

+ 
HALOTTAINK: 

Jinoshldal Molnár Zsigmond 
kannnnk. C(·~lo'>d. 

Gráezer M. Jo'ldélls keresztes ncivér. 
Kc~r·nwnd. 

Ö7.V. F.kkrr lsh·áhnr, StPJ::ed. 
llimitrov Gyiiflt)·m'. Rudapest 

Ková"" Sándor, V;"1c. 
ön. Róka Józsdnr. Rudapest 
Csáki Istvánné, Túpiógyörgye. 

lftenr J. Gyula, Eger . 
Jo'ux Anna Kolrta, Vác. 

t>:thunyt el6flzetölnkért bavon&a két _,_ 
mlsét mutatunk be! Nyugodjanak békébeal 

Kaplsztrén-Nyomda, Vk. 20811941. M. E. engedéllyel. FciL•Iús rmivezetó: Lórincz Jáno<. 
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