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lsten szeretetével egyOtt jér az az a1kot6aboz7 Aligha!. Nem volt dfszltett 176D76rQ lr6DJWb6l mea-
6 hiúnak ékeuécéért való buz.. Uyeemire akkor· IZC1klég, mert a lepetéael l)'6z6dbetQDk mec arrol, 
galom. ,,5zerettem a te hizad lelldlk telve volt - nemcsupAn hogy núg Itthon lirva fobúzkodott 
ékeaségétH, mondja a klrilyi zsol- mllvészi metlltúokkal, óh nem, ~~ ~~~ ~ 
tárolsal minden lelki ember. De hanem- iDIIpiriló hittel, az im!d.. eol*m6véaetr61 IMI csak oem b 
miért kell kflz4enl a templom kozó hivekkel köz6s egyhizias ér- 6lmodbatott, addJI Olaszoraú md
szépaépért? Jajcz&f dr. rimuta- zülettel. Ka ez ·még biinyzik. Y'éaet' szebbn61-szebb képekkel hó
tott arra, hotiY a j6iúndék6 buz- Ezért van az, hoó ·akad mGvéu, eloltak a mqyar ldrtiyWny. aent• 
galam mellett mennyi izléstelen- akl ajkaival ugyanezen elveket 86c fén7tvel koaortlmtt alak)a: 
séget, hi~t- követhetODk el, ~t, hangoztatJa, a kezel al61 Jdker\llt = ~toun ~ldl~ 
kérokat okozhatunk az Isten hi- alkotél mégl8csa.k az ellenkm ba- -· ez a 10 

dnak; ha h~ a tell6 mGvé- tút Y61tja ki a hivek lelkéb6L. !:. ~~ ~ 
IZl h~ Nevet.ég ts Idegen maracl. ha meg b azokjik. éa pé.ratllm uakavatottséaal teir. 
gúnJ tú'gJAvi vlllk az l8ten biza, · Ezért ID1 118m szllbégeeebb ma,· b .mlndea a aenttavatú el6tt, ?00 
ha benne hitet Hrt6, riasztó, IDinthogy a mariaeket egybú-. 6YeD tere.zuu. aatadatlaDul ••• 
vao IDOIOiyt kelt(i Wélltelen .ib-' mdvészekk~ neveljilk. ~~~ mú A. tOl& ICa al6lval6 fe18zabadulú 
rizolúokat, We1tteleD gyArl poro-; dolog vali.Aaoe ürgy6 mOvet al- , utin JUUD jelentkeznek a magyar 
tékikat balmoznak fel Ene pe- kotni és .JDAIJ egyliizmdrisze~ m4riaak Sa.. SajllOII, a biteUeDRég 
dig falun éa vúueon igen 80kan c:sinilni. Az. ~· fiv&zetl al- Jlol:lzaka nem . kedvezett a szentek 
ha 'l dók. ._ u. '"""'" .;....n.<- ·tísZteleMDek: kevél éa C8ftie, amit J an .. o... IDl••-a etes, a viUi-• 8lkottak. De széoeat azért nem vall 

Az. Egyhá lelkéb61 fakacló kö- tirgyú m(l esetleg gítnJt .is Gzhet a JNIIY81". mllvéazet, hiszen olyan al
veteléseket foglal a azerz6 vili- a legszentebb eamé~b6l. Egyhb- kotúok, ml:lt Székely Bertalan pécsi 
gos szav~ba, mlkor er6teljea m6vészetet c;aak az Egybiz szán- freskója, Roekovlt.l, VutaJh, stb. ké
hanp6llyal az6l az új templo- dékaival val6 teljes egyetérlésb!m pel, a ·ID88Uk Jl)'elvéo méltó blmnu
mok épit6ihez: ,,A templom el6tt teremthetOnk. EgyhiziU és vili- azok •bb_en · a nal)' m(ivészi együt
állva, a templomba lépve ne tá- giak teljes OUzefogúéra 9an t~ modem mGvéuek sem marad
madjanak kétágeblk. hanem vi- szQkség. . Egylégesebb szellem, a nak el ·De mintha a szobrúzok és 
lAgosan hirdesse az katolikua r~.i- nagy Qgy megért,6bb szeretete ve-: fest6k kGztU a * jobban megkl>
voltát .. ~ a hiv6 ~et ne té- zet . a szebb templomok, a jobb zeittették volna a b~ 6ldozattA lelt 
vessz(lk ÖliSle az unat6rrel, .üd alkotisok felé. ' Sz6& lelkét: több lelket adnak ké
különleges térgyekat gytljt . . • Ezt a lelkes Qgybuzgalmat, mely pelken. Az egyblltm6voészet épilletes 
Netn lehet, liógy a templomban a templomépltti Szent Ferenc II16vészet és az nem egyedül a te
Isten 'felé emelkedésOnkben ha- minden tiszteltije lelkében kell hetség dolgL Hiveink ne~ értik 

•-•-• · . ' meg az 'elvonatkoztatott, ftlozofáló 
zug.. ._....., bóvli m~tirgyak za- hogy égjen, lelkesedessé fokozza, sz6nokot, de az Uyen mQvészt sem. 
VarJanak, meggitol)anak . . . Az ért~>lmessé 'k rendeze~ ~ ll- Sz t Margit képe 1 gyen péld _ 
egyhAzmGvészeti tú'gJ mindfg hi- vasói lelkében dr. Jajczay; meg- adu~'?- mond!a na.Y!.eruen ~
tet augbozzon • • • A henye mll- szivlelésre érdemes, pompú röp- z6nk. Ml er6t, türelmet, vigaszt alm
tárgy a templomban az istenki- irata. · P. ~ Odll6~ O. P. IL runk meriteni Szent Margit alakjA-
romlás .egy neme •.• Elemi és ter- _ ból Nem apatikus fintort vAgni, le-
mészetes feltétel, hogy a mdvész JaJeay Júoe: ARPADIIAZI konyulnt és összetörni, hanem fel-
hfv6 legyen ..• " 8ZENT MARGIT atraZAaVES 'állani, keresztjét átölelve helyt állni 

Bárcsak minden modem mQ- ARCULATA. Szerit Istvén Tús. kl- akar a szenved6 ~gyar n6 és férfi, 
és "" . adisa. lll«. és az Oj SzenMl akarja megtanulni 

v z és megrendeau, aki egyház- Mar&ltazieet béjoe g:yöngJvlrági- ennek a módját. Fest61nk mutassák 
r_nüvészeU felacfathoz nyul, mélyen ról nem maradt fenn egyetlen hite- ,meg nekünk képelken azt, hogy mi
atéremé ezeket az aranylgazsá- les arckép aem. Pedll .uc hihet'-, lyen a~ mllyen gesztuual tette 
gokat. hogy akik már életében szentkl.:nt meg ezt Sz(iz Szent Marctt, és ha 

Mlg e krlstálytiszta egyházias ttszte!ték, a kirilyt udvarban meg- képeikb61, aki rájuk néz, ezt meg 
elveket olvassuk elUln6dQnk azon "'rdul6 mQvészek valamel7!kevel ll értette, akkor eiYházrnGWaeti re
hogy vajJ'on az 'ókeresztény bazl~ mea ne festtették volna a képét az mekmQvet alkottat. i 
l .k é · udvar, V811 a kolOlitor azáméra. A Szemnknek Szent Margit életét is 
1 a pitészemek, VagY, a korai török dul6s alatt azonban núnelen kö~töl nyelven befOilaló aagyérté<O 
reneszánsz-festőknek is kellett-e mepemmlsült, n:yomtalanul elve- könyvét a Wpért éa Szent.érl telke-
akkoriban Uyen cikkeket elolvu- szetl . . sed6k örömmel Qd*lik. 
niok előbb, és csak azutin fogtak Ja)cza:y. 40 fényn:yomat(l táblAval P. Oberial Od116, o. F. M. 
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F ~ lelilo kiadó éo ozerkeoztil: 
P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

AZ ÉN IGÁM ÉDES 
Egy öreg, beteges nagyapó csaknem állandóan 

kaross;.ekeben üldögélt szobaja ablakanáL Unalmá
ban, vagy inkabb szeretetbül, részvetböl, - fi
gyl'lte, mi torté·ntk a hazaval szemben álló kökc
rc:sLt korül. SaJnos, egy hónapon at nem akadt t<c
n·mtl'lt léll'k, akt legalabb egy arasznyi fohászra 
mL·git!lt \·olna L"lutte. 

l\linden idök minden emberének naponként fel 
kl'll \'L•nnte a maga keresztjeL Egyedül vinni a ter
lll'l, -- lehetetlen. A ken:szthordozast csak Knsz
tustól tanulhatjuk meg. Az U keresztje nyitott 
kt;ny\·. Kunnyen végtglapozható. 

1\lintlwgy naponként felvesszük a keresztet, 
napo11J..:ent ra J..:ellene néz111mk a szenvedő Isten
""'berre, H!lJ>Onkt'nt d kellene kisérniink Ot a Gol
yut<uy. Akkor cs;Jkugy;Jn ércznük, hogy az Ö igap 
L'dL·s, és az U terhe konnyü. 

Fülcg ml:lyebb lelkiéletet élök gyakran végig
jújak a kcresLtutal. Sokan viszont úgy gondoljáK, 
hogy L'Z ajtatosság vegzt.:sehcz nll1CS elegend() tdC
jÜ~. ,\zok, aktk naponkL·Ill mtsét hallgatnak, nehe
z, :1 tmLlctk k1s;.ak1tani munkajukból még 20--25 
pc·rel'l a kL'rl':iztút jitrilsahoz. Csakhogy a kcresztú:i 
.Ljtatus<tg l'ln·gzl:sehez nem okvetlenül szükségcs 
:2U--:2J 1JL'l'C. 

}[ert, - mi a lényt·g a kt•resztút járásnál? 

r::\·1."/l1r ~t/., h >g\" 1-\:.risztus kín~Zt'nvcdl•sl'röl cl
:~h :r...l·djun;-;., rn:·t.-.: l(l~;ol·, hogy \·~dúban júrjuk a ke~
'' >I.'.U\.t\. S,·m o>1.ÓlJL'll 1rna (}!lat;-:tnk stb.). se•n 
t l· I dh~IJl~-c.; al. l).~:·l·:-: stÚt'l<.)k í..'l\Jtt ;H·nl okretlenid 
.-...;u~;;:....,,._:~~· . ...; .• \Iq.~ ~11. svnl funto:->, hogy núnden eg:..·L'S 
sLll'H.HLt! ~11. ~·tilutnt.l:-'\lk iclL·ntv;-;l·n gondolkozzunk. 
L· l t.~- h:t :t/. l'<ks .ll ::u . ...; s~L'Il\.L'lksl·r\)l :tltalúb:tn cl
!Ilt·!~-..~ dú:d\.. I~y .. .; :1 pt·rc :dat t is \·l·gigj~ú·h:1tja a 
k~·l't :.J~ liLl! :11 . .~~:n~-~~ nincs h1hh :dl'jl'. 

V; a 1\..ln\·':t·v:--kl· :ti.IJ;..;:tLtk :-:;('>!. akik n1L·.l2:"1L'l·l<
\·r:. :: gv;~;,(ll"; ;.;.,·rt:--/l ut \"l'.:.!Jl :-;l· t . .-\ n~tgybtl.Jl :->IL'!lt 
~dt _jt' 11·.~ .. l: :1.-../.:1 ::·'lJ ,j -:o l ~~~·.··~k~ ck:-:t t~tr::dtn:IZ 

.\/. :.~~y.·~ j)·'"/l'~·~:~:~;l. ... :th:t:l .";;.tnt :-;;;.t:Hll·\:..;:.d 
' : 1t :t: 1:...:,:· \.;.11· ·:.l·~;. 11 J:d . .:/.t·r. t·. i. a kt'!t>.<'.tuta' 
ll!~.\" r:•·li 1:'1rJlt;;J;..;:, :~~:·~:~:· :t \1 ;, i,;, l'fJP' n d:k::·t~:J 
:\,/;.l lJ.:\·· l"! '/',l~'~, L' l.:~\' SI.U/ .\Jl:<l\";11 ;;;:\·ll \·L·.gt~
j.t: ::u!t;·~ ·. 1 L\:·,"/' 11:~t:, ;n:·c·.;.;,(JJ" \'L.l'lll1lka kt·!l·bL' K~l
Jl.t.'-/;\(l(luttk. l.t·IH·I. h(1g\' ;t --.;:l·nttnt:-il' \'L'zl·rgnndo
l:tLt k1." ·r l'l lknllÜJl:\t't :1 (;nl,~Pt~ú·;t. rnú:->knr ulvas-

mányunk, vagy elmélkedésünk adja az anyagot. 
Napt körülményeink folytán esetleg különösképen 
fájlaljuk az Ur Jezus iránt küzümbösük, vagy gú
nyolódók viselkedeséL De az IS lehet, hogy a bűn
bánók melletverö tüme•"L·hez csatlakozunk -
Szarnialan tavlat a kere;ztút végzésénéL Bá~me
lyik jó. Hagyjuk a lelket, amerre vezet! 

A passzionista szerzetesek beöltözésénél egy 
keresztet helyeznek az újonc vállára, ezekkel a 
szavakkal: 

- Vedd. ked\·es testvér, ezt a keresztet. eml€
kt•ztetöül Knszt us Urunk keresztjére. Tagadd msg 
magadat, hogy Ö\·ele együtt örvendhess az ör:ik 
életnek! 

~api keresztünket vigyük Krisztussal! Szenv~
dc·SL·ink emlékeztessctwk az 0 keresztjére, hogy az
tán majd Ővele együtt örvendhessünk az örök 
l-lelnek! Amen. 

(Rc·,zlet Dr. lllonostory E:ckné Az én Igám címü, k,e
resztúti e~rnl·ikedes(.>f(ct tartalmazó könyvéből.) 
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Aldás. békesség J 

Ez a köszöntés Szent Ferenc atyánk ajkán 
csendült fel először. Azóta bejárta a fényes palo
ták márványtermeit, és a csendes, nádfődeles vis
kók szegényes magányát is. Ez a köszöntésmód 
üti meg fülünket a debrecenvidéki protestáns ci
visek közt épúgy, akárcsak a dunántúli katolikus 
magyaroknáL Ezzel üdvö~lik egymást az utcán, ez 
buggyan ki ajkukon akkor is, amikor csendes bo
rozgatás közt összekoccintják poharaikat, czzC'i 
köszöntötte a trónralépő XV. Benedek pápa a há
borúba keveredett emberiséget. 

Szent Ferenc köszöntése meghódította a szí
veket, tekintet nélkül a társadalmi és vallási kli
lönbségekre. A siker titka világos, szivböl fakadt, 
tehát szivhez szól. A másik ok azt a kettős kincset 
rejti magában, ami után mindannyian sóvárgunk. 

Ajkunkon a köszöntés, és mégis hiányzik .'le
tünkböl az áldás is, meg a béke is. Miért? Egysze ·ü 
a válasz. Csak ajkunkon hordjuk a köszöntést, de 
nem a szív mélyéröl tör elő. Egyszerű szokás lett, 
és nem élet. amely a belső érzést tárja fel. 

1\lenjünk Szent Ferenchez! Az ő közelében Lc
litsük ezt a szép szokást tartalommal. Lessük ~1. 
hogyan esdette le Isten áldását munkájára és éle
tére, mikép hozta békés egyetértésbe testét a lel
ké\·el, a bünös világot a Teremtővel? 

Szent Ferenc Atyánk ma is köztünk él örökké 
időszerű szellemével, de nemcsak a kolostorok ódon 
falai közt. a barátok körében, hanem világi gyer· 
mekei szivében is. Minden jószándékú katolikus 
hivő előtt nyitva áll az út Szent Ferenc világi III. 
rendjébe. Közkincse ez minden embernek és az 
összes nemzeteknek. Aki magáévá teszi, áldást fa
kaszt életére és békét visz környezetébe. 

A ferences \'ilágirend hűségesen ápolja nap
jainkban is ezt a szellemet. Ha úgy értékelné a vi-

Kubinyi Décse: 

lág, mint régen, akkor a magyarság nagyrésze m·l
gáénak vallhatná, és érezhetné jótékony, lélekne
mesítő és társadalomformáló erejét. 

Ez a szellem mélyen szántó élet és nem fel
színes érzelem mint a kor különféle szellemáram
lat-egyvelege. 'Ez az élet sok-sok kegyelemárasz
tásával Isten áldását esdi le munkás életünkre. ls
ten áldása nélkül kárbaveszett minden fáradozá
sunk. Példa rá a mai élet. Nem tud áldást fakasz
tani sem az egyén, sem a család, sem a társadalom 
életére. Ezért vált a modern ember kislelküvé. 
Harsogjuk a fülébe: áldás csak felülről jöhet! Ta
nítsuk meg Szent Ferenc Atyánk szellemével, ho
gyan kell bizalommal az égre tekinte~i n:tég a sze!l
vedésben is. Szent Ferenc volt az, akt duskálkodok 
láttára mondotta klivetőinck: "Menjünk innen, 
mert ahol szenvedés nincs, ott áldás sincsen!" Al
dást az imádságos szenvednitudáshoz! Ezt pedig 
csak Szent Ferenctől tanulhatjuk el. 

Akit Isten áldása kisér, nem irigykedik, nem 
kivánja másét, nem tör más javaira, egyszóval bé
kés megelégedésben tölti napjait. Dc nemcsak ön
magában hord békét, társai\·al is békésen elfér, el
jen családban, vagy magánosan, irodában, vagy 
mühelybC'n. Mindíg és mindcnütt áldása lesz em
hC'rtárs:linak. lgy valósul meg a ferences köszöntés 
felelete: szeretet, megértés. Az áldás és békesség 
hírnöke mindenütt szeretetet és megértést talál. 

Tegyük életté ezt a köszönési módot! Ha Szent 
Ferenc szellemi örökösei vagyunk. éljük, és ültes
sük át mások életébe is. Legyen ez a modern élet 
tartalma, akkor megszünik a nyomort előidéző szét
húzás és háborúskodás. életünkön pedig elömlik az 
áldás. békesség! 

P. Puszta~ Gábor O. F. M. 

A fabiolaira eml~keztem 
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Mit vérzel? ... Pongrác, karjait széttárva. 
édes mosollyal hull az arénára. 

ts Agnes a halk, rejtelmes kicsiny szüz. 
gyémánt gyanánt állott a máglya, kin. tüz 

s halál fölött: keményen és ragyogva 
Emlékszem még e boldog hü nagyokra? 

Amerre hiv a Lélek, vigan mentek 
a koszorús, a fehérfátylas szentek. 

úgy léptek át a gúnyon, vádon, máglyán. 
mint utcamocskon pártás, koronás lány. 

Ki mcsszenéz s nem ismer szennyet lába. 
<:supa-dal ajka. csupa-tüz orcája. 

A hegynek induJók szent újjongása 
szh·ében, s égö. fúró szárnyas lándzsa .. 

E regi képen oktalan mit vérzel? 
... Még áll Pongrác. s nyakán a bibor ékszer: 

szökö piros vér, párducfog mit szaggat. 
s a hü mosoly opáloz lázas ajkat . 

De engem, jaj, engem csak renyhe bánat 
foga szakit és keseriti számat. 

szememben irigy, sárga lápi fény ül: 
mert nem indultam \'érpadig-vitézül. 

Leültem útszélt koldusfecsegésre, 
s pislog (\·agy húnyt már?l szüzek éji mecse. 

Arénapony\·a mögül nézem. vén suhanl'. 
hogy' áll Királyomért höstitku hare. 

tn is közéjtik tartozom, ma vérrel 
érzem és kínzó, isteni szent kéjjel. 

Első szerelmem két kis hü emléke! 
Ugye még nincs, még semminek sines véee?! 

Világnak s angyuloknak drúga látvúny, 
Agnes. kic·siny menyasszony. szép királylány! 

F:s iskolás Pongt·ál', mesés királyfim! 
két gycrmeklázam! NézZ.:·tek. a jázmin 

ma újra nyílik! S vérzek, vén szívembe vágván 
a rt•gi k0p: ,ugúrzú ifjak lJOldog máglyán ... 
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TALALKOZTAM 
Pt'chnÍ' Imre Mária. 

Amikor magamhoz !értem, már derengett a hi
deg, szürke őszi reggel. A fejem fölött szemfáj d í· 
tóan égtek az erősfényű villanylámpák, valah<Jl 
víz csobogott, és bennem émelyítően kavargott az 
altatószer éles szaga. Nagyon messziről felém 
úszott az orvosok hangja, de érthetetlenül megáll
tak a fejem fölött, és én kétségbe esve erőlködtem. 
hogy megtaláljam a szavakat a szürke-fehér go
molyagban. Tudtam, hogy hozzám szólnak. érez
tem, hogy jókedvűen nevetnek valamit, de nem 
láttam öket. Egy ideig kínlódtam még, hogy a va
lóság megnyugtató partjára érjek, de hiába. Abba
hagytam az erőlködés!. lgy is jó, ebben az álmosító 
kábulatban. Nem baj, hogy nem értem a szavakat. 
amik körülöttem és fülöttem úsznak. hiszen az em
berek már mennyi szépet elcsúfítottak a szavak
kal! ... Ezen próbáltam gondolkozni, amikor a küt.
vetlen közelemben hirtelen, erőszakosan felsirt 
egy hang. Oh! ... A szívem hatalmasat kondu''· 
mint egy harang, s egy pillanat alatt megértet
tem. hogy mi történt \elem. Most már minden 
erömböl próbáltam lerázni magamról a kábulato'. 
hogy a szivemre ölelhessern - Öt ... 

... Kicsi fiam' ... Kicsi fiam' .. 
Az öröm egészen elborított, hiszen Ö az é·n 

fiam! A harmadik. Harmadik fiú! Apróra megnéz
tem. A fejét. orrát. pier száját, az öntudatlan gya
nútlanságtól felém ragyogó szem(•t, amely mé~ 
nem tudta elviselni ezt a káprázó fényben szikrázó 
világot, és féltön elrejtette azt a másikat. aml'ly
nek nyugodt boldogsága még ott édesett a szeml' 
kékségében. Megnéztem a kicsi kezét, ami\·el bi
zonytalanul kapkodott felém. és elöntött a vég
telen, szánalomból és Sl'gíteniakarásból fakadt nat{~· 
szeretet, amely olyan nagy, olyan \'égtelen volt 
hogy úgy éreztem: be tudnám boritaní \'Cic az 
<'gész világot ... 

A szívemre öleltPm. s ahogy f>rl'ZIC'm az l'gész 

Jubilál.á Muului· 

eo)" l\lihÚI)"DDk 

halbatatlan 

alkotáMa 

forró, drága kis életet: minden, ami a szemern 
tükrében volt, megnagyobbodott, megnőtt, azután 
szivárványossá vált . . . és felszabadítóan, forrón 
végigömlöttek arcomon a könnyek ... 

Kis fiam . . . kicsi fiam! ... 
A szívem csordulásig volt hálával. Simogat

tam a bársonyos, párnás arcocskáját, és édes bol
dogsággal együgyü szavakat suttogtam, mintha 
megértené ... 

... köszönöm, köszönöm kicsi fiam, hogy en
gem választottál Anyukádnak! ... 

A szívem vert. az ajkam lázasan suttogta f€·
léje anyaszívern első áldását, és kicsi kereszttel 
megjelöltem a homlokát ... 

Ezt a boldog, meghitt együttlétet megzavarta 
egy ápolónö, aki elvitte tölem Öt, és én úgy néz
tem utána, mintha soha többet nem láthatnám! 
Az egyedülléttel megint rámborult a fáradtság, 
mintha minden csontomból kiszívták volna az erőt, 
s az elmult órák emléke úgy hatott rám, hogy ki·· 
verte homlokomat a verejték. Az álmossággal küz
ködtem, de nem akartam aludni. Kint még mindíg 
r,yúlósan és köhögtetűen borított el mindent az 
októberi hajnal hideg, szürke ködtakarója. Bent 
már ébredt a ház, ajtókat csapkodtak, vödrökkel 
zörögtek, vizet zuhogtattak, és takarító lányok sar
katlan papucsa csattogott a kövön. Itt, a szobáb~n 
még mindíg erös fénnyel égtek a lámpák, és árva
ságomban olyan megnyugtató volt a fehérség és 
tisztaság. amely körülvett. A mcnnyezet, a falak és 
<17. ágyakat elválasztó függönyök mind. mind hri
fehérek. 

Mintha mindcn. minden szép volna. és az élet 
c•des és könnyü ... 

... Pedig ... 
A kezemct hirtelen össze kellett kulcsolnom a 

takaró alatt, s úgy szorítottam, hogy szinte fájt. Az 
egyik függön~· mögül szívig szaladó sikoltásba .iaj-



dult az órák hosszat tartó emberfeletti szenvedé!l, 
és szélvetette a lélek és ész akaratának korlátjait. 
Az emléke~éstöl élesen hasított belém is a fájda
lom. A szivem nyugtalanul vert, és imádkomi 
kezdtem azért az ismeretlen életért, amely most 
oldja meg az emberteremtés misztériumának leg
nagyobb csodáját ... Együtt harcoltunk a percek
kel és órákkal, amik most elviselhetetlen lassúság
gal mulnak. Minden percnek halálarca volt, és 
mintha minden hatvanadik másodpercben leiilt 
volna, hogy kicsúfolja a tehetetlenséget. 

Mégis, mégis elmult minden. Egyszer csak ki
abálás, futkosás, függönyhuzogatás, vízcsobogá.:1, 
még erősebb fényű lámpák gyulnak . . . s néhány 
percnyi szivszorongató csend után hírtelen, élesen 
felsirt egy csöppnyi hang ... 

Hallottam, amint az orvos és a bába szinte 
egyszerre mondták: fiú! ... Milyen pompás kis po
cok! ... és hallottam, amint vidáman megpaskolják. 
Azután? ... A szemern megtelt könnyel. Megint 
egy csöppnyi lélek. Megint egy új, egészen külön. 
zárt kis világ ebben a nagy, naiY kavargásban, 
amit ugy hívnak, hogy f:let! 

Az édesanyja is ébredezett. Az orvos vidáman, 
egészségcsen nevetett: 

- Néz~e, kicsi asszony, milyen szép fia va..'l! 
Pár pillanatig döbbent csönd, s utána egy 

mindent betöltő, könnyes sikoltás: 
-Oh!... . 
ts fuldokló zokogással ölelte magához a gyer

meket. Közben elhúzták a függönyt és jól láthat
tam. A zokogása lassan elcsitult, s most édes, apró 
szavak kacagtak ki a száján. Ahogy néztem őket, 
- óh, milyen különös! - mintha csodálatos fény 

borult volna az ágyra, s a fényben, ölében Jézussal, 
ott ült a Legszebb Anya. Mosolygott. Tágult szem
me! néztem öt és az asszonykát elsö anyaságá•1ak 
elviselhetetlen boldogságával. Amint sirt és kaca
gott, ahogy beszélt a gyermekhez, búgott a hangja, 
mint az orgona. 

... Kicsikémi . . . . .. Kicsi fiam! ... 
Láttam, ahogy ujjával keresztet rajzolt a hom

lokára. Es láttam, ahogy Jézuska kicsi keze áldásra 
emelkedlk. Azután eltünt a Fény ... Az asszonyka 
ped1g felém fordult. A szeme még sirt, de a szaja 
nevetett. Azután hirtelen eikomo ',, 1 . mintha 
megijedt volna, hogy valami helytelen dolb tett, 
és hosszan, gondolkozva fürkészte az arcomat, 
mintha latolgatná, hogy szélhat-e hozzám, vagy 
sem? 

Remegett egy kicsit, és mentegető volt a hang
ja, mikor megszólalt: 

- Tetszik tudni, azért vagyok ilyen nagyon 
boldog, mert megfogadtuk az urammal, hogy ha 
az elsö fiú lesz, papnak neveljük. 

A hangja muzsikált, és a szemén örömkönny 
remegett. Es láttam fényleni az ő homlokán is ·~gy 
kicsi ker~sztet, és tudtam, hogy .Jézus öt is meg
jelölte. 

Megsimogattam a szememmel, és ő megnyu
godva visszafordult a gyermekhez. 

A lelkem pedig tele, tele lett hálával. Úgy 
áradtak öennem az érzések, mint gátját szakított 
folyam, s a szivem megtelt fényességgel. 

A hófehér szobában, ahol ezer és ezer asszcny 
könnyes sikoltása van eltemetve, ahol annyi asz
szonyi boldogság és asszonyi tragédiája születik. 
Jézussal találkoztam ... 

Resatkó Endréné verseiboi 

És légy résen ..• 
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Cserkész testvér ide figyelj l 
Vo!t egyszer egy östábor-hely, 
Ahol tábortüzek gyultak, 
S hol az ifjak íjjat húztak. 
Szabad volt arra a határ, 
Szabadságról zengett a táj, 
Daluk hangos volt éjfélig, 
S táro ga tó n szólott végig. 
Tárogató a Duna mentén, 
Kárpát ormán, várak kertjén, 
Os-családok ösí jussként, 
Megértették a kor jeiét, 
Vitézi játékot vívtak, 
'E:rcsisakban, páncél alatt, 
Megülték a lovat szörén, 
Kis leventék csak úgy pőrén. 
Az ifjakat apjuk nyomán 
Vitézzé avatták sorján, 
A pajzsukat anyjuk adta, 
S vigan mentek a csatába. 
Gondolj rájuk, kardod készen, 
Allj keményen, és légy réseni 

Milyen a szentmise 1 
Szentmise a misztikum csodája, 

Atható szemünk nincs, azt nem látja, 
A mennyország megindul reája, 
Angyalok kara zeng s kiáltja: 
Akarj, Merj, élni Ember! 
Ne dacolj a Végtelenne!! 
Ne légy száraz!'ág, fatuskó, 
Bünre bünt felhalmozó. 
Bátor lendületes ember légy, 
'E:ij vasárnapi lélekként, 
Szikrából szíts tábortüzeket, 
Hogy bevilágítsa az eget, 
Térdet, fejet hajts átvá:tozásra, 
Krisztussal menj misztikus ha!;.t!ra. 
Támadj fel, ne élj bün. gyötrelemmel, 
'E:nekeij kicsordu:t lt'lekkel, 
Az úr .békéje legyen vc:ed, 
Arcod sugároz7.a az eget. 



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

Az ötödik században, tehát 399-töl 498-ig ti
ze>nkét pápa ült Szent Péter trónján és pedig Szent 
Ana.~ztáz. I. Sz. Ince. Zo.~imus, I. Bonifác, I. Celesz
tin, III. Si.rtu.~. I. Narm Leó, Hilár, Szimpliciusz, 
III. Féli.T, I. Geláz és II. Anasztáz. 

Volink köztük világtörti>nPlmi szPmoontból is 
rPnclkívüli P!!Vé>nisi>!!Pk. mint Naqy .<:Izent l,eó és 
I. Ince. k;knrk tPttPi mf.!! ma is áldással töltik 
mP!! nz Fl!vházat: voltak köztük viszont olvanok 
is. ~kikriíl . a törté>nrlPm nPm ÍP!!Vzett fel rend
kíviili clo!rrnkat. \'a!!V csak narrvon keveset. Oe 
vnlamr-nnviiikhnn anr"toli külclpt/>sükPt a S7.Pntség 
clicsfbnvP övPztr. arnrivnr-k su11arai életet és vilá
gosságot hintcttPk az cmbl'riségre. 

Mincli:írt n~ rlsi\ri\1. S~Pnt Ann~?tlfzról (.199-
40?1 ;17t monclia S?rnt .Jrrnmos P<'Vházatva, hogy 
.. mf>lvsé!:(rs szr-nt (>Jc•fn,.k. a le>l!!!a?d~e-abb SZE'!:!énv
s/><Tnrk. az oclancló lrlkin!ísztorkoclásnak apostoli 
ff>rfin volt. aki pblcl!is é>lrti>nPk tis?tasá<'ával. mély 
é>s irrnz tnclnmftnnval. é>s az nnostoli tPkintélv i!:(az
sá<Tns crélyévPl kormányozta az Anyaszentegy
házat". 

Nrmcsnk kifPlé állt őrt f.s védte keménven 'lZ 
AnvnszPntP!!Vházat. h;mpm főpásztori gonddal fe.i
]psztf'ttP a hivek lPlkiélPtl>t is. Tanácsadója volt 
Szrnt Ágoston. akivPI állandó levélbeli érintke
zésbe>n állott. Bensőséges lelkiviszony filzte őt 
Szent Jeromoshoz is. 

Tőle származik az a bölcs tilalom, amely sze
rint föltűnő testi hiányban szenvedők, torzalakú
ak, mint p(tpos. sánta. kancsal egyének papokkA. 
nem szente>lhPtök. Az Anyaszentegyház még ma is 
ragaszkodik ehhez a tilalomhoz. 

Utódja, I. Ince pápa még csak 42 éves volt. 
mikor a pápai széket elfoglalta, amelyből 15 évig 
kormánvozta Krisztus Eeyházát (402-4171. na.~y 
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!\lih"ly mü•·e 

egyéniségének bölcsP.ségével és erényeivel fényes 
példát adva a híveknek. 

Na!!V volt különösen a hitigazsá!:!ok erélves 
védelmében. ame>lvPket akkor az PrPtnPkek e!:(é3z 
serege mindPn oldalról szünet nélkül támadott a 
manichaPusok vezptf>~e mPllPtt. 

Ml>lv bánat töltötiP el S?ív{>t és vél!telen szPn
VPdf>snPk súlva nPh<>zPdPtt !Plkf>rP. mikor Alarlk, 
a vb:i<'ótok fpipnr>lme v~d horcláinak az {>lén. az 
OrXk V~ro~t bllrhlir ronclon plmJ•?títntta. Kr;~'7.1US 
n tán 41 O. ana. h n :?4-Pn pl~Xt{>tült Fnma felett a 
Nap é~ 11 c~ill,..,.ok 1Phn11nttak az é!n'ól! 

A«<'6cl6 J(>l ... kk<>l Pmlf.kP.,.iink vis~7.a ~>rre a 
S?Örnv11 rn<'anrnh~ ltatásr<~ kiilXnii<Pn m<~. 11mikor 
minclPn nfllan,.than a r~rl;n "nlial!á ~l«liro.,.hatia, 

horrv " ~"'1'1'11 Vliros. az Örök Fóma. a nPnPk tllnf
tásánllk kn?:nontia. a vil:\a mindPn földrés:>:PnPk és 
mindPn nPoénPk örök szP11Pmi otthona, a hallha
tatlan Róma romokban hever! 

Kö?v<'tlPn nfórlqi. s ... ,..,t 7noimu~ (417-4111) és 
l .• O::?Pnt Rn.,iM~ f41R-42.~1 ink~hh a7. Frrvhá:r. b<>hl5 
életf.nPk fpilP~:>:tf><PrP forrlították minclPn gonrliu
kat. Me~rSzüntPtték a hívek É's napok között lábra
kapott vissza{>ll>seke>t. Elrenr!PltPk. ho!!V pappá sen
kit sem szPntelhetne>k a püsnökök a 30-dik életév 
betöltése előtt. A napok PPdig törekPdjenek szent 
életre és me!:(tiltották különiisen ne>kik. a kocsmA-k
ban való étkezést és azokban való gyakori meg
fordulást. 

I. Szent Celesztin (423-432) kormánuzása a 
történelemnek egy nagy hullámzó korszakába esett. 
A külsó és belső nehézségek hatalmas tömege tor
nyosult szeme előtt. Miután a császA-ri családdal 
közeli rokonságban állott. igénybe vehette a küls15 
hatalom eszközeit is a nehézségek leküzdésére, amit 
bölcs körültekintéssel és okos előrelátással meg is 
tett . 
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Pápaságának legkiemelkedőbb ténye az efe
zusi zsinat összehívása volt 431-ben, amely Szent 
Cirill elnöksége alatt kétszáz püspök jelenlétében 
ünnepélyesen elvetette Nesztoriusz és az Új-Pelá
giánusok tévtanát. 

Felemelö és megnyugtató az az érdekes tény, 
hogy ezen a zsinaton az őskereszténység számo5 
püspökének jelenlétében kimondották és megerii
sítették a római pápa elsöségét és valamennyi püs
pök fölött való felsőbbségét ugyanazokkal a sza-
vakkal, amelyekkel azt a vatikáni zsinat atyái 
1870-ben, tehát több. mint HOO évvel késöbb cl
fogadták és elismerték! 

í:Iénk érdeklődéssei kisérte a pápa a missziós 
gondolatnak fejlödését is és minden erejével elő
mozdította azt. Í:rdemeinek koszorújában a leg
gyönyörűbb ékesség az íreknek a katolikus \'al
lásra való megtéritése. ö küldötte Szent Patrikot, 
lrország apostolát a ,.szentek szigetére". ahogyan 
lrországot azóta ne,·ezik. 

Szent Agoston, a nagy egyházatya Szent Ce
lesztin pápasága alatt írta meg csodálatos művét 
az "Isten városáról" (De Civitate Dei), amely mü 
minden időknek legmélyebb történetbölcseleti 
munkája, amelynek tanulmányozását nem eléggé 
ajánlhatjuk olvasóinknak éppen ma, ezekben a 
súlyos történelmi megpróbáltatásokkal telt napok
ban, amikor minden mélyebb lélekre a tanácsta
lanság sürü sötétsége borul. Sajnos, jó magyar for
dításunk nincs. 

A szentmiséhez ,·aló előkészületi imák, neve
zetesen az az öt zsoltár, amelyet a pap szentmiséjc 
elött elimádkozni tartozik, Szent Celesztin idejéböJ 
származnak, ill. ö rendelte el ezeknek elmondását. 

Hüséges öre és kemény akaratú védöje volt a 
szent hagyományoknak, amelyet a maga részéről 
lelkiismeretesen betartott és másokkal betartatott: 
ismerte a szent hagyományban levö eröt és szent 
következetességgel erre tanított minden hívöt. 

B-~~. 
Szent Ferenc misszi6ja a társadalomban. 

Ha valahol bajt, betegséget, s:erencsétlenséget ész
lelünk, annak oka, forrása, gyökere után kutatunk. 
hogy alaposan tudjunk rajtok segíteni, a:okat megs:iin
tetni s megelőzni, hogy újból meg ne ismétlödjenek. 

A társadalom beteg, mutatják: a boldogtalan csa
ládi életek s annak s:omorri köt·etke:méuyei: a súlyo:; 
tragédiák. E:t is gyógyitani kell, kiilönben egész népek 
roppannak össze. A boldogtalan családi élet okát is mé
lyen kell keresnünk, mert a mélyben okeerl<'niil megle:
jük. A család a házasságban gyökered:ik, mert abbril 
hajt, nő ki. A házasságot kell újból a réni alapokra 
L'isszahelye:ni, melyeken biztosan nyugodott s boldog
ságat sugárzott ki magából, sajnos a modern időkben 
lesiklott a rendes t·onalról s igy t•akt·ágcinyokon ká
tyuba jutott. Ezt sinyli kesen·esen a mai t'ilcig. a jelcn
kor társadalma. A házasság teremti mí'g a családokat. 
termeli ki az önzetlen ní'm:cdékckct s e:dc alkotjeik a 
társadalmat. 

nek, hogy együttesen dolgozzanak nem egy másért, ha. 
nem egymásért. Azért mindig egyet akarnak, egyet 
gondolnak, egyet éreznek, egyet tesznek, enyém-tlecl 
megs:ünik, életiik egybe fonodik-olt•ad, közös a bánr.
tuk, közös az örömük, egymással feleznek mindenben: 
kenyérben, pihenésben, gondban. fáradozásban. Szent 
Pál s:erint nagy titok ez, mélységes t•alóság, sok nehéz
séggel jár, s::ámlálhatatlan akadályokba ütközik. 

Mit•el akit s:eretiink, érte mindenre képesek t•a
gyunk, a:ért a nagy Apostol a::t a bölcs tanácsot adja. 
.. Férjek, szeressélek feleségeteket, miként Krisztus i.• 

.•:erette az egyházat. Aki s:ereti feleségét, önmagát s:c
reti, az asszonyok periig <'ngedelmeskcdjenek férjiiknek, 
akárcsak a: Vrnak, mert a férfi épúgy feje az asz
s::onynak, mint Kris::tus a: egyháznak." Ahol szeretrt 
uralkodik, ott béke, megelégedés van, ott könnyü az en
gedelmesség, az egyetértés, ott hamar lehet kö:ösnet·c
~öre ho:ni a: ellentétes t·éleményeket. Amor omnin 
•·incit a s:eretet mindent legyő:. minclen felett dia
dalmaskodik. Altol napi rentl••n t'Gll a cirúclris, t·es:e·· 
keclés, ott megbomlott a testi-lelki !'gység, ele e:t meg
előzte a s:eretet kihiilésc. Mikor mcir a ltci:asfelek nem 
s::eretik egymást, már ellenfélként cilinak s:emben eg:J
mással, s amit a s:erelet fényénél és:rl' se t·ettek. mn.<• 
a gyiilölet sötétjében nagynak látnak. 

S:cnt FeT('Itc Világi Rendjét ,;" a:ért ciliiloita h•· 
a: életbe, hogy a fiatalok ismerjék meg egymást s sze
reteltel lépjenek frigyre, mert csak Í[/11 találják meg n 

há:asságban a t'élt és t·árt boldogsáyot, amely a házas
társakat Isten f<'lé ircinyitja, Aki mindennek a kc:det<• 
és n'ge. A III. rend a csaláeli élet boldogságáért, a hci
::asscig egységéért, a házasfelek k(;lcsi)nös sz eretetéért 
kii:d. 

A teremtő Iste11 bi•l<S tcn·ci s:erint a ltri:a.,sriy hti
rom oszlopon pihen .s.:!lardon. 11l('l]l<'t bünrc1leniil ·"'("iki 

sem rázhat meg. A: egyik alappillérc a ltcí:asság co••
sége. Szent Pál apostol azért határo:ottcot lc•s:ör1c:i '': 
egyedüli helyes keres:tény állánJOntut: .. Az ember el
hagyja atyját és an11ját s ragas:kodik a .feleségéhez •'s 
ketten lesznek egy testben." Csak a: egy test. egy sz;,., 
egy ész képes css:ltangot, kapcsolatot létre lto:ni ~:~··r 

idegen személy kö:ött. A há:asságban két ,,:allarl, liig
gellen ember: egy férfi és egy nő élets:öt·ctségre lép
nek, hogy köz(;sen, kettesben kii::djenek t·alrjdi cé'ju
kért, melyet a:elött is s:em eWtt kellelt tartcmi: föleli s 
tüh·ilági boldogságukért. Viribu.< unilis - egyesült erö
•·el fognak hoz:cí .~ mil·el az egvségben a: erö, azért re
mélik is, hogy a célt elérik. A házasságban a két iriro
gen nem ellenfelek. hanem házasfelek, há:astcírsak l<"s-.. P. Rétitu Apollmciris: O. I-'. M. 
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Gr~czy bácsi tcs a .ryomlálás 
h·ta: dr. Vöö Mlbályné. 

Akkor is nehéz, viharos időket éltünk és híjá. 
val voltunk a munkáskezeknek. Kis szölönket föl
verte a gaz, a tarack. Elhatároztuk tehát, hogy 
magunk munkáljuk meg. A tisztogatásra, gyomlá
lásra - mint fiatal leány - nagy buzgalommal 
vállalkoztam. Kis kézikapával neki is láttam már 
virradatkor. Irtogattam a gazt, haladt a munka és 
mire a nap visszanézett a felhöböl a hegyek mö
gül, már tisztán állott egy jókora tábla és én ki
hevülve gyönyörködtem munkám eredményében. 

Ekkor nyilott a kertajtó és az öreg Gréczv 
bácsi lépett be rajta. Hullott gyümölcsért jött a7. 
állatok számára. Tüstént észrevette a változást. 

"Ezt mind Maga csinálta, Ragyogóm?" - kér
dezte. "Majd megtapasztalom. mirc ment véle" -
folytatta és már mcnt is a "tükék" közé, hogy 
szemügyre vegye munkámat. Eleinte meg is volt 
elégedve, bólogatott, de utóbb, a "mézes"-nél (mé
zes~ fehér szölö) már dörmögött és a fejét csóválta. 

"Ezt nem jól végezte, Ragyogóm", - mondta 
kibotorkálva a .,tükék" közül, - .. mert csak !l 

nagyját tisztagatta ki, az apraját meg bennhagyta! 
Nézze csak meg egy .ió hét mulva ezt a darab fol
det, milycn erdeje lesz benne a gaznak! :\1crt ezek 
az apró gyökérszálak, ha a földben maradnak. kár
ba \'eszctt ám a munka!'' 

Elszomorod\·a néztem azokra az apró. dc crös. 
zsinegforma szálakra. amelyeket a k<:>zében tartott. 

Gréczy bácsi meg közben leült a lé-pcsökre a 
ház előtt és tovább beszélt. 

.. Mert a gyomlálással. meg a ga::::al is úgy t·a
gyunk ám. mint a lcll;iekkel. A nagyját csak ki
tisztogatjuk idönkint. de ott marad a::: apraja. Az 
meg csak nö\'ekszik. burjánzik. terjedczik. \'Ciünk 
együtt öregszik és l·gyszerre csak elgazosodik a 
lelkünk sziilleje. Példákat is tudok reá. Embcrszó
lás nem t•sik. mert. Ragyogóm úgy sem ösmerll
iiket. Ott \'olt pl~ldául egy .Jancsi ne\'ezetü gyerek. 
Pcndeles korában l"súnyául \'i~<7af<'klt az an~·.iú

nak. még káromkodutt is. Ott jártam akkor t'Pi' 
náluk. Rászóltam a gyf'rekn•. Az an~·ja meg en l' 
nekPmtúmadt. mond\·ún: .. Ha annyi !'SZe ,·nlna a 

gyereknek. mint magúnak. nem mondana il~·ene

ket!" És rúhagyta. Tudja-<' Hag~·ugóm. mt ktt b,·
lii!C'? Káromkodás. garázda t•mb<•r. aki mO:•g a ,;z(i]ii

anyjára is kl•zet emel t. 
A músik. t·gy kislúny. L'kn·n. füllcontüs kts jó

szág \'olt. ~em rótták nll'g, inkább jót lll'\'l'tll'k 
rajta. ,.Csatara Sári". mondták elnézöt•n. :\ füllen
tésböJ hazudozás kott. végül lupáson kapták. mint 
nagylány!. - Mert nem .iól yyomláltak.' De igy 
\'agyunk úrn a tulajdun ll'lkünkkl'l is. Vessünk 
magunkra! 

"Azt se feledje, Ragyogóm, hogy az emberek is 
jobban megismerszenek az apróbb cselekedetekről, 
mint a nagyobbakról. Mert nagyban óvatosak, 
ügyelnek a színre, látszatra, az apróbbakban ma
gukfeledten vallanak színt. Egy városi nagyságos 
asszony (vagy méltóságosnak tisztelték?) nagyra 
volt az ö "szociális munkájával". Vitte is a szót 
vagy öt jótékony egyletben. De tudja-e, Ragyogóm, 
hogy ·a szegény napszámosembernek mindíg le
vont, vagy lealkudott egy részt a béréből? Az utcán 
majd félretaszította a szegény embert, úgy, ment, 
mintha síneken járna! A szolgálója meg ugyancsak 
nem felejthette el a nevét, annyit kiáltotta, hogy 
folyvást kiszolgáltassa magát. 

"Látja-e, hogy apróbb cselekedeteink mutatják 
meg: kik vagyunk?" 

No, de már elég volt a beszélgetésbőL Ballag
junk haza, mert ránk esteledik. De el ne feledje. 
Ragyogóm, megnézni a .. mézest" egy hét multával! 
Istennek ajánlom. 

• 
Egy jó het mulva a .. mézes" valóban tele volt 

gazzaL tarackkaL Egész ,.őserdő" lett a benn
hagyott gyökérszálakbóL Igaza volt Gréczy bácsi
nak. 

.\z ÖOir.ebombá· 
z ·ll !'z .. ntLörint• 
bazilika romjai· 
hól: SzPnl Fr· 
ren" sr.obra tart· 
.ia fenn Krioztu• 
k.-r .. sztjét. 111. 
lne .. pápa álma 
jut PozünkbP : 
SzPnt FPrrne a 

tlületle•ő Lal<'· 
ránboz támasz. 
tolt vállal. 
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A kecskeméti hívek zarándoklásainak 
főbb állomásai 

Reggel az elindulás előtt elvégzik a követk"ző 
imát, majd a reggeli ének közepette vonulnak ki a 
templomból a kegyhelyre: 

Aidott legyen a szentséges és eloszalhatatlan 
teljes Szentháromság egy Isten most és mindörökké. 

Oh Atya. örök Mindenható Úristen, hálát 
adunk Neked, hogy minket a te drágalátos képedre 
semmiből teremtettél. Oh Megváltó Fiúisten, hálát 
adunk neked. ki a magas mennyböl lPszálltál, szent 
véred hullásával a kereszten megváltottál, és az 
ördög rabságából kiszabadítottá!. Oh megszentelő 
Szentlélek Úristen, hálát adunk neked, hogy ben
nünket a szent keresztségben malasztoddal meg
szenteltél és az Isten fogadott fiúságával megaján
dékoztáL 

Telies Szentháromság egy Isten. Atya, Fiú és 
Szentlélek, hálákat adunk nekPd minden hozzánk 
való .ióságod.!rt t:s irgalmasságodért. 

Mi Atyánk. Üdvözlégy, Hiszekegy, Isten tíz-, 
Anyaszentegyház ötparancsolata, Közgyónás. 

Reggeli ének. (Dal. Gyulladoz én szlvem.) 

Hainal hasadt~val felt>brE'dék. 
Elsö szavam: Jéws dic~értessék. 
Fe1virrad~somért hálát adok. 
Istenemnek buzgó imát mondok. 

Azonb~n me<:knndul az ~rch~ran~. 
Szí\'Pmból ígv fplel rá a vis>zhang: 
Üdch·özlt>gv M~ri'l. az Cr \'elPd. 
A!dott. kit hordo70tt szüz kebe!ed. 

JP711st. SzPnt F'arht kf>riPd PrPttem, 
VPzérPiiP Pz ~an mínclPn IPntemet. 
H1 a ~öt<'! <'ihPn Crzóm '''la. 
Legyen velem ma is az őrangyala 

NP !'n!!PcliPn a h1in úti~n j~rnl. 
S"m haJ~'r"hlinnE'l a s!rha sz:\'Janf. 
H'szPn én is a tPrPmtmPnve vagyok, 
Az C kegye1mei pedig nagyok. 

Allmtnm. TPrPmtllm. ~clPsatv~m' 
En<!E'dd S71>nt útadon futni n~lv~m. 
Hogv maid E'!!,·knr mPnn,·hpn Szúz Anyáddal 
Aldhassa:ak dic'ö angyalaiddaL 

LelkPmre vi!!v:lzó. szent am!valnm, 
Ha m:'lr r~d b'zntt a na!!v Hatalnm. 
K<'r~ek légy mP~lettE'm hh· örangvalom, 
Mig felvirrad amd dicső hajnal. Amen. 

Amíkor Plr'rkrmPk KPcskrmf>t hat:\r:\hn7.. a 
váro' frlé \''sszafnrnulnak. f>s a követkrzö énPket 
énrklík. majd a végén letérdelnek és meg-csókolják 
a földet. 

Aldást-kérö a határra. (Dal. Cd\·özlé·gy Krisztusnak.) 
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E~{·rtiik hat3ri31 1akMö~cliinknPk, 
Kérjük rá áldf1~M a jó T~tenn.'k 

Jr•7u' mPnnvnPk. földnE'k Ural 
Adj bő á!d<ist hatórainkra. 

Közli: P. Weidner Gottfrld, O. F. M. 

Elödbe terjesztjük könyörgéseinket, 
Bocsájtsd szent színedhez kéréseinket. 

Jézus mennynek ... 

Ne tekintsd kérünk gyar!ó éltünket, 
Bocsájtsd meg számtalan sok búnünket. 

Jézus mennynek ... 

Adjad földjeinkre bö áldásaidat, 
Mutasd meg atyai kegyes voltodat. 

Jézus mennynek ... 

:f:Iö földeinket és szöleinket, 
Aid mE'g kertjeinkE't és veteményeinkel 

Jézus mennynek ... 

:f:leszd mezE'inket szép harmatokkal, 
Nevelö idökkel. vidám napokkal. 

Jézus mennynek ... 

Szomorú idökE't fordítsd bősé-gre, 
Gyümölcste!Pnséget termékenységre. 

Jézus mennynek ... 

Fordítsd el hazánktól a veszÉ'Iyeket, 
Kárttevő szeleket és jégesöket. 

Jézus mennynek ... 

Döghalált. éhséget tólünk t~vol tartsd, 
Igaz megtérésre híveid oktasd. 

Jézus mennynek ... 

Tehozzád sóhajtunk édes Istenünk. 
Mert egyedül Te vagy mi segedelmünk 

Jézus mennynek ... 

Távoztass el tö!ünk minden sziiksl-get, 
Engedj országunkban szép egységet. 

Jézus mennynek ... 

Hogy szén csende<ségb!'n Té-g('d dicsérjünk, 
Az örök életben Ve!ed örvendjünk. 

Jézus mennynek ... 

Útkii7bPn \"alamilven alkalmas helven leted
tenPk a földre egv pokrócot f., ráfekt"tik n búcs•is
kerosztPI. Két eliiénPkes t'•nekli a kövPtkezii bún
bánati éneket, míg a húcsúsnk t>·rn,'n-állva körül
jár'ák a pnkrócra fektetett keresztet, majo meg
csóknlják a Felfrszitettt't, i>s pl'nzt hL·IvPznek a ke
rPszt mellé. Ebből a pénzből a kegyhelyen szent
mist'·t mondatnak. 

f:nek bünbánatra. (dal. tulajdon.) 

Sz!mnm \'rfk('imPt. hn!!v Tsfpnemet 
5zflmtn1:ln' mP~b;)nfntfnm. 

B<inom Ül(\'<'met. hngy (>~etemet 
edd;g nr>m inhbitottam. 

Snk szi·p icJ,it <'imulattnm. 
Úh. m:nt f:\jla!nm jaj mint sajnálarn 
Búrl'>:tk visszahúzhatnúm. 



Ne számláld vétkét, fertelmességét 
Uram, gyarló szo:gáidnak, 

Mertha számlálod, szememre hányod 
engem elboritanak, 

Mint habjai a tengernek, 
Pokolba e:meritenek, 
Nem lesz úgy haszna, semmi jutalma 
Keserves halálodnak. 

Essék meg szíved, fordítsd rám szemed, 
óh irgalmasság Atyja, 

Hogy élne szolgád, ím Jézus magát 
érted halá:ra adta. 

tn is Veled már meghalok 
Vedd hozzád lelkem kiáltok. 
Rajtam könyörülj, Istenem örülj, 
Mert megtért elveszett juhod. 

Im, azt fogadom neked Jézusom, 
ez mai naptól fogva 

A bűnt utálom, nem szaporítom 
tudva vagy készakarva. 

Arnbúr ha pokol nem volna, 
Büntetést le:kem nem várna 
Sőt. bűnökkel lelkem menne fel, 
Mégsem követnem soha. 

Csakhogy légy kegyes, tőled el ne vess 
óh kegye:mes Jézusom! 

Engedd. hogy éljek és hozzád térjek, 
Te légy örökös jussom! 

Mint az ta~adó Péternek 
Enc:edd meg nekem bűnösnek, 
Aki most kérlek, szivböl könyörgök, 
Fordulj hozzám Krisztusom. 

Ha n<'m könvörü:•z. eng!'m elkerülsz, 
m' h:~szr;a halálodnak? 

1\'Lnt gonosztevőn mi haszna lészen 
szcntvéred hullásának? 

Azcrt most tehoZ?ád térek, 
Tl'kozló fiúval kérlek, 
Mcrt Atyúrn te vagy, kérlek el ne hagyj 
Fogadj be cs::tk szolgádnak. 

ÚJ::y l!'szek bo!dog, ha veled élek, 
akkor ön·endez lelkem. 

Akl;or nem f<·:ek. mert mennyben élek, 
{•s te is Jbus énvelem. 

Imúdnm hút istenséged. 
K···rcm nwnnvci felséged. 
Ilo~:• <·:tem \•&gén az halál révén 
l\kglJ{·k0:hessek veled. 

Imm:·,r fe:t<·sz!'m. hnc:v nem \'étkezem 
sf)h:1 tiihbl· ei:cncd. 

:\!ert na~''~'" \'!'t!!'m. m!'gé-ruemeltem 
n:H:!\' jc.l:.-;'t~ ez tf'bcnned, 

Pnknll:~l nwg s!'m biintcttél, 
l\l<>~t(•rni idc'it Pn!!edtél. 
R:ún !<'ki!ltctt&l, útra \'<'Z!'ttél, 
Oh mil,· kegyes Szent Szíved. 

:\;-(•rt .Tt"-ru..:nrn. ()rzö rflsztorom, 
\.,:..~,· fel ~7<'nt v:'11:aidra, 

:\!ondi:t~l iff \':l[!\'0~1. At~·úm, vállamon. 
k:t lelkem l;i,·illlt vala 

C!!;\" l111l:-:Lifli f>lPtf'Dlf't. 
E'h:l!._f\'\':·tn kiinyi)r_v:(•scmet, 
:\TP~YhP!l m'nd h"~t:<:. &let!'m fogytáig 
:\Lir:~d lelkern azt \·:dlja. Amen. 

Ha az úton megpillantanak egy keresztet, 
azonnal megszakítják az éneklést, elmondanak egy 
Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát, majd a következ•3 
éneket éneklik és a kereszt előtt elvégzik a Meg
feszítetthez szóló imát. 

f:nek a Szent Kereszthez. (dal. Most szomorú.) 

Könnyes szemeimet, búnbánó sz!vemet 
Hozzád, én Jéwsom. felemelem, 
Ki értem meghaltál é~ vérrel áldoztál 
A kereszt árán, én Istenem, 
Hogy kíntól, haláltól, pokol rabságától 
Megmentsél, Te haltál meg érettem, 
Hogy el ne kárhozzon bünös lelkem. 

Fö'díg leborulok. Hozzád felsóha.Jtok, 
Sze nt kereszted e l ótt, én Jézusom. 
Hnlle:asd meg kérésem. buzgó könvörgésem, 
Mf'lvért most T€'ho7.7.ád folvamodom. 
A 'dd meg híveidet. könvörgó népedet, 
Kik most ee:vbegyűltünk e szent útra, 
Tégedet imádani ég és föld Ura. Amen. 

Ima a Szent Kereszthez. 

óh. Jl>zus! Ki a Szent Kf'res?t.•d által a világot 
mee:váltottad és nekünk bűnös embereknek az örök 
üdvössf.e:et me!!s7erezted. kérünk Téged. h.n!!V Sz en t 
Kf'resztf'd.,ek ereiével a smmorúakat víga57hlní. fáj
dalmainkat ápolni. szorongatásainkban erósitenl. a 
hitben. remPnvbf'n i>s szeretetben e:varaoitani l>s az 
örö'< iidvösségbfon részesíteni méltóztassál. Kl élsz és 
uralkodol az Atyával és Szentlélekkel mindörökkön 
örökké. Amen. 

Ha Szűz Mária-képet va~rY szohrot látnak me~t, 
5:>.intén mPe-szakítiák az éneket és elmondanak ezy 
Udvözlé!!Y Máriát. maid a kövPtkező ének mellett 
haladnak· a Mária-kép vagy szobor felé. Ott pedig 
elvégzik a Szűz Máriához ·szóló imát. 

J. Janssens: 
A Fájdalmas Szüz Szent Fia kert'sztjének tövében. 
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Inek Szüz M6rl6hoz. (dal. Üdvözlégy Krisztusnak.l 

Induló. 

Boldog Szüz Mária, kegyes Szüz Anyánk! 
Népedet hallgasd meg, kegyes Patrónánk. 

Vedd kedvesen utazásunk. 
Ajtatos búcsújárásunk. · 

Mi, buzgó híveid, útnak indultunk, 
Fáradsággal Hozzild szlvböl sóhajtunk. 

Vedd kedvesen ... 

Te vagy, kit választott Isten anyjának. 
Te \'agy szent szülöje mi Megváltónknak. 

Vedd kedvesen ... 

Az útonjáróknak Te \"agy csillaga, 
Téged tisztelöknek nagy Patrónája. 

Vedd ked\·esen ... 

Mi is utainkban csak Benned b1zunk. 
Mert csupán Nálad oltalmat találunk. 

Vedd kedvesen ... 

Nyujtsact be Szent Fiadnak utazásainkaL 
Aidott Szülöttednek fáradozásainkat 

Vedd ke<h·esen ... 

öntsd szeret.etedet a mi szivünkbe. 
Hogy Téged tiszteljünk teljes éltünkben. 

Vedd kedvesen ... 

Aidott légy, kegyes Szüz, Istennek Anyja. 
Szentháromságnak kedves leánya. 

Vedd kedvesen ... 

Gerjessz buzgóságot a mi szivünkbe. 
Hogy tiszta lélekkel jussunk elődbe. 

Vedd kedvesen ... 

Ajánld Szent Fiadnak mi kéréseinket. 
Adjon határainkra hasznos esőket. 

Vedd kedvesen ... 

Közbenjárásoddal adj jót minekünk. 
Sanyarú inséget vedd el mitölünk. 

Vedd kedvesen ... 

Ajánljuk magunk.1t pártfogásodba. 
Vezérelj bennünket utazásainkban. 

Vedd ked\·esen. 

Gerjessz fel hát. SzPnt S:~üz. hogy szerethesslink. 
Minden dolgainkban, ho.;:y kö\·ethessünk. 

Vedd ked\·esen .. 

Engedd meg minekunk. hogy ;zerencs&sen 
Járhassuk utankat békességesen. 

Vedd ked\·esen. 

Ima a Szent Szüz képt' elött. 

Cdvözlégy 1\Iári<l~ a paradicsom k~l"tJeben feln<:
\·elkedett aranybúzakal<1sz, ki az öriik <·let kenyP 
renek magvát szeniséges méhedben sziizcn fogantad 
:\lalaszttal vagy telje.< stb. 

Cd\·özlégy Mária~ ez ::irny<'k vilagnak keleti ka
puja. me!~·ben az örük \'ilágossúg megjelent. midön 
nekünk szüzen szülted a te (·des magz:ttodat. Ma
laszttal \'ag~· teljes stb. 

Űd\·özlégy Mária~ Szentháromsúgnak temploma 
<·s aranyoltára. kiben az isteni Felség a maga dicsö
ségenek királyi szí,két helyezte. ú~yhogy mind ;, 
szülés elölt. mind a szülés után szüzen maradtál. M~·
laszttal vagy teljes. 

Oh. Mária neked udvarolnak Isten után az an
gyalok, engedelmeskednek nap. hold és csillagok és 
az egeknek az erősségei. Dícsérjenek Téged e földiin 
1s minden emberek és minden mozdulható és mozdul
hatatlan állatok. úgy amint azt <lz isteni Felség akar-
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ja, mert Te vagy az Istennek és a búnösöknek az 
Anyja. Kérünk ezért, távoztasd el édes hazénktól, 
melyet Szent Istvén király a pártfogásodba ajánlott, 
az éhséget, hadakozást és döghalált. Mutasd be Szen1 
Fiadnak alázatos könyörgéseinket és kérjed, hogy 
meg ne vesse kérésünket, s fogadj minket anyai pa
lástod alá most és halálunk óráján. Amen. 

Ahol a déli tizenkét óra találja öket, elmond
ják az úrangyalát. majd eléneklik a következő 
éneket. 

Déli harangszóra. (dal. tulajdon.) 

Az úrnak angyala köszönté Máriát, 
Szentléiektöl méhébe fogadé Szent Fiát. 
Ekképpen tisztelte világ Megváltóját. 

Oh Mária, Jézus Anyja 
Hajlott az angyalnak buzgó szavára. 

Ime az úr szolgáló, kedves, szép Leánya. 
A Szenthá1·omságnak eleven temploma. 
Szentléleknek eljegyzett mátkája. 

Oh Mária, Jézus Anyja, 
.Jaj miként köszöntött az úrnak angyala? 

Az Ige testté lett, hogy mibennünk lakozzék. 
Szentlélek malasztja köztünk harmatozék. 
.Jézus szerelele velünk mulatozzék, 

Mint Gábriel Arkangyalnak 
Buzgó köszöntése tetszett Máriának. 

Imádkozzál érettünk. Istennek Szent Anyja. 
Esedezz érettünk. egek Királynéja, 
Könyörögj érettünk, drága Szüz Mária. 

Oh Mária, Jézus Anyja, 
A Szentháromságtól meg vagyon koronázni. 

Ez három angyali üdvözletet mondom. 
A Szentháromságnak ezt bemutatom. 
Szüz Máriának szívböl feláldozom, 

Oh hallgass meg, kérünk áldj meg, 
Bűneink bocsánatát Szent Fiadtól nyerd meg! 

Amen. 

A kegyhelyre megérkezve elöször felkeresik a 
templom elötti keresztet. ahol énekelnek és imád
koznak. Majd a kegytemplomba a következő ének
kel \'Onulnak be: 

Kápolnába érkezéskor. (dal. tulajdon.) 

Oh egeknek lilioma, szép Szüz Mária! 
Ezen szép, kis kápolnának ékes \'irágja. 

tn Tehozzád idejöttem. ekes Szliz Virág. 
Méltóztassál meghallgatni. keg~·es Asswny~úg 

Mint a szar\';,s JcútfoiTá~hoz. hozzád siettem. 
Büneimnek bocsánatát. hogy megnycrheosem. 

Üd\'özkg~· óh ~zázezerszer ékes Szüz Vir:ig. 
Ezen szép, kis kúpolnába oltott rózsaág. 

Amint én most itt tisztelem e szentképbcn. 
úgv lesz \'élem haJúlomkor v<'•gszükségemben. 

~: mostani \'erseket ha nem mondhntom. 
Szüz Múna. tc Jé·g~· nekem kegyes pá1ifogóm 

Ajkaim mostani sza\'<Ü írd Szcnt Szivedbe. 
\'ig~·ed a Te S1.cnt Szüliittccl szine eleibe 

Midön fuieim nem halljúk emberek st.a\'Út. 
f:s ajkaim nem mondhatjúk .Ji·zus, MáriM 

Akkor. óh szC,p Szüz 1\Iúria. szólj énhelyettem. 
.-\ Te édes Szent Fiadnál esedezz értem. 

H;tlitlomnak \"(·gúrújún, hogy kiélthas.o;am. 
.Jézus. Mária szcnt ne\'ét \'igan mondhassam. Amen 

(Folyt. köv.) 



Letarolt wetés 
(Novella Szent Gellért vértanúságáról.) 

Macher László, bölcsészhallgató. 

Eszeveszett ordítás, fertelmes káromkodások 
sötét szennyétöl lett terhes a csípösen illatos őszi 
levegő. A lábujjhegyen tovasuhanó szellő a széle
sen hömpölygö folyó nyers, mindent betöltő része
gítő illatát csapta a féktelen bosszúvágytól ördö
gien eltorzult arcokba, és vígan körülpihegte a po
gányosan nyírt csillogó koponyákaL Észbontó össze
visszaságban hullámzott. kavargott a szörnyü be
teljesedi•sre, a vér régen áhított ömlésére vágy~> 
dühöngő sokaság. Egyesek vaskos öklüket rázták és 
dühös igyekezettel tapostak a felboritott szekér 
felt'. Mások önmagukat mentö, ravasz számítással 
fel-alá járkálva, óvatosan, feltűnés nélkül utat fúr
va, rikácsoló hangon lázították az eszeveszetten 
rohanókat és alattomosan pislogva kémlelték a 
tulsó part szelid lankáit. Némelyek úgy híreiték 
mindent elsöprő bizonyossággal. hogy Andorás úr 
szívén hordja az igazhitűek veszendő ügyét és dí
cséretes magyar lelkében félelmes lángol;bsal fe
n~kedik az idegen, teuton hit "csahos kutyái" ellen. 
Voltak azonban olyanok is, akik sunyi \'állvonoga
tással. számító habozással semmiképpen sem erö
sítették meg azt a fölkapott. felelötlenül kósza hírt. 
és inkább a lassú biztonsággal szaporodó újhitűek 
javára írták a nagyúr immáron küszöbön álló ér
kezését. Ra\·aszul csillogó szemmel. alázatos kéz
tördeléssci vonakodtak nyilt, becsületes választ 
adni, és tétO\·ázva, jövöbcfürkészii tekintettel tértek 
ki a mellüknek szC"gzett kérd(•s (•If' elöl. A láz:J.s 
ka\·arodás a fL·lboritott szekér körül hullámzott. 
gyűrűziitt nyugtalan ingadozássaL Egy karvalybaj
s~ú. félszemű leg(·ny dühtiil és oktalan bosszútól 
csaknem félörült pillantással, \"iztiil, izzadtságtúl 
cscpegö ingben egy díszes öltiizctü. alig lélekzö. át
szellemült. megbocsátó mosollyal áldást osztó férfit 
húzott ki lábánál fog\·a a szPk(·r alól. A körül to
longók küzül sokaknak a \'Íselked(•sében hirtelen 
,·áltozás: id(•zett vlii ez a szürnyü látvány. Szemü
ket takarva sompolyogtak el és csakhamar eltün!ek 
a szesz(•lvt•spn hullámzó kavargásban. Egy piszkos 
tet\·cktiil. hL·mzscgii. alattomos pillantású igric két 
marokra fogott lándzsáját magasan a feje fölé 
t•meh·C'. eriilkiid(·stiil \'Üriisre torzult arccal teljes 
i•riivcl mL·llbediiftt· a szl'lid. gyernwki ártatlanságú 
(·s nwgható tisz•asúgú tckintPt~el kiirülnézii. \'ér
benúszó f(·rfit. :\ hatalmas. eriis tl'st nagyot rán
dult. az ÚL'-'Zt.'l!L·mültPn rnosol~·L!ó an·ha beh.'mart a;· 
l'mbC"rtp!l'n fájdalom. dL' az ú l dús t o,; z tó kéz a ki
,·úlasztottak I~tt•ntiil k<:pott ,;vr(·n~·s[·g(•\'l•l ir·ta fö
r·adhatatlanul a fl'li·jL• haj Iók fvl[• a kt·rpszt t•g:.
szl•rii. magasztos jl'l.:·t. Sokakat halúJra taposott a 
ldPktPIL>n. dühiingii tiim<·g. (•s miPliitt diift··sn• Pm·.·l
hPttl·k \'Dlna \'l·rtlil e~üpugii d;ü·dúJu~.;;~t: ,.a!.!:'-" halált 
oszt<\ kPgyPt!Lon mozdulattal Jtoe,;aphattak \'<ll~ra 
acélosan c,;illogó. giirbl' kardjukkaL kiizn•tll'nül al
dozataik nwlll'lt l<•lt(•k l'.,úfus ,·[·gükl't. :\z újhitű 
papokat hliS<·ggl'l kis(•rii ,·iti·n·k nwgszúllottak 
módjára. (·l .. tük .. t úldoz\·a. sar.,kba szoritPtt esrka
_,zok dühi·n·l ,·(·dt(•k a szPlid IJl'h-nvugvússal im,it 
mormolú püspoktikl't rs most az clmúl;is <h>rmeszt:i 
ni•masúgúban (l'gyikük anTabnrulva. a m~1sik Ürl'
gt•s SZL·m(•n•l a k(•kli' .:·gm•k nwn•d\'L', a tübbil'k 
\'t'rl's iis><Zt'\'i,;szasá.gban). ht•\'<•rtl'k [lrtatlanul kiiim
liitt fiatal v(•rüklJl'n. A húrom püsp<ik. Bt•sztn(•d. 
Biit !·s lkrll'tl'. fl'lismt•rlwtPtlcnné csonkított. \·ér-

rel áztatott testén taposott a tömeg és ágaskodó 
vérszomja most az élete utolsó apró jeleit adó, hö
rögve kínlódó férfira viharzott. A Dunának menc
kült, a vitézek élére rendelt Szolnok ispánt csónak
jáhan a keresztfia ölte meg, egyetlen csapással. 
orvul kettéhasítva hosszú, teuton kardjával a fejét 

A szekér faránál hirtelen dühös ordítások, 
méltatlankodó szennyes szitkok csatáztak a haldok
lók nehéz sóhajaivaL Végtelennek tetsző pillanatok 
után szétnyilt a súrü embersor, és egy kajánul vi
gyorgó, elégedetten hadonászó suhanc törte magát 
kézzel-lábbal a szekér mellé. Piszkos, nyikorgó ta
ligát cipelt, és aztán széles, határozatlan mozdu·· 
lattal a haldokló püspökre mutatott. Gondolatát 
megértve, magyarázalot sem várva tizen ís ugrot
tak és durva mozdulattal, vak dühvel hajították a 
szánalmas alkalmatosságra az agyonkínozott testet. 
aztán felcsulkó röhögés közepette otromba kötelek
kel erősítették rá. A suhanc szörnyü ötlete révén 
egyszerre kiemelkedett az ismeretlenség nagyon jól 
megérdemelt homályából, és harsogó ordítások kö
zepette embertelenül izzadva és nagyokat nyögve 
tolta fel a rozoga alkotmányt a sziklás, néha eny
hén emelkedő hegyre. Aztán a vértől megrészegül
tek otromba, félőrült mosolyával hajította megve
tett terhét a szédítő mélységbe. Veszélyesen kiálló 
szikláknak ütödve, darabokra törve hullott le a 
taliga. A kíváncsiak közül néhányan dühös ordítá
sokkaL vad lábdobogással és kapkodó lihegéssei 

Ht•nt· dL' Cramer: A tizennegyedik állomas. 
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rohantak oda a püspök vérbenfürdö testéhez. Ml>g 
lélekzett. Az egyik még utolsót döfött bele vértól 
áztatott. alig emelkedő mellébe szennves lándzsájá
val. a másik dühös igyekezettel odavonszolta ~z 
egyik kiálló vízmosta sziklához, és gúnyos röhö
géssPI szétverte rajta a püspök vérbeborult ftnom
müvü fejét. 

rángatózott. Meghökkent társai sápadt rémülettel 
látták, miként hatalmasodik el rajta menthetetle
nül az őrjöngés, és miként múlik ki szörnyü kínok
kal marcangolva saiát te>stét. Amikor magukhoz 
térve a kábult rémületböl, lázas sietséggel kirán
gaták a sürün füstölő, ritkán lángrakapó tüzhely
röl. már nem élt. Korommá égett arca szörnvü ta
nuságként feketPIIett a mindíg helvPn és idPiéb:m 
súitó mmrassá!"ok fplé és borzadállyal, remegéss~l 
töltötte el a rámeredöket 

A tömeg egvrésze> me>~e>ttenve a fe>rte>lme>s mé
szárlás is7onvatossá!!ától. !'lrse>ndPsült és I!Vorsan 
kPre>ke>~ oldva a vér!'s s?.iklák körnvl>kéról. . az ott 
ve>s7.ti'P'lnke>t te>tte ~rondol11than fl'le>lóssé a l'VIlláT.n
tos tptfért. Andorás PS L<•vPnta úr ('~nnatai már .it
kPlnbf'n ,.olt11k n nvuP'odt11n hömnölv!!Ö folv6n 65 
lassan elö7önlött{>k 1!7. innPn<11 oartot. A" P<7.PfV~"<7.
tPtt tömp,:r ('snnortnkh~ vPrilrlvP plrll!!ndhtott orcH
t~··~l. s?nrmni röhn«f.<<Pl l11knmáhm: látott. V11d 
tri>fák. PIP<'Pdrtt frlkii\ltá•ok kn""""tt" Í71f'lrtnH<'k 
{JiT!I mPP' úir~ p)Jsm.>frh•c> fpltiik 11nnnríflí pml/>kPit. 
F!!V S?omorM•i" mph•f'n lnh~ilfl !l!!!li :>htt kiilönö
SPn h11n«n< 7•i••llii~l iiltrk körlil a • .,ikr!ln•n n:lt.
torr6. nrhll ,.,.,nhn., 1:'\nrrrnkllnÓ tii?f't. 1\-T;trtll< boros
ti\• ;>rr{J ,·f>r:tl~fnt~sn• S7f'm;, ri'koltn?Ó fl>rfi pme:
k"rlnlt fpl <TU<T«nln társ~i mc>ll111 és m:nk!lb:tn vPr~>s 
h~Hnn~+nk~t lnho\h•n. f'ril<. mPsszire hangzó kiál
tással 11rl+:~ tunt11l a "il~"l"!:tk. 

A tűz körül állók némán PI!Vmásra tPkintPttPk. 
a:>:tán szprrvenkezve kanták p) rémül!'ttól pi<h<!6 
pillantásukat ei!Vmásr61. C'sak na!!'Von későn s76hlt 
mP!! a?. E'I!Vik a kPsPrv!'sen megismert igazság l!s 
keserü i67ansá!! han!!ián. 

- Tf'nl'ri. bf'dPP'('srrbl'n h:tl'Vott münkl't. frcy 
vPlPm. hoP'V nai!Vohh hatalml'lsSá!!a va,rvon a ke
rl's.,tnek, mint a révülö táltosainknak és barsáink
nak! 

Kf'TTIPI"!V. no!!ánv S7ÍVf'khnn kinvflt n vilá<TTTIP!!· 
\•á !tó hit r•odálatos virárra f:o• lnssan. P"Vr" TTI"••.,,.hb 
hl'ltó mórlnn !lr"<?tott~ nll<TV<7f'r•i illatát r.,.ll/>rt nii•
ni\k ps társai hi\""" kiomlott \"rrr tf'rMrk""'' t,.h;ra 
hullntt {>~ r>CTV hlínhP E'~E'tt S7P<TPnV or<.,:\rt f,,l,.•t 
lr1,..."nnril,~f.'!lt-1~'1 fAn'"'""'cc:Artn,..l T~,-.V'"U'J'Tli \rn?rlnft a 
N:\7:\r,.,fi F6rfh•1 M1rc:~c:Atf',..C:: ;,..,,... R ~.,.,..",'"'dP~ Ac:: C::7P

T"f"t Hl?Ah~n mntT<:?pntplt i"l ~ 'k"'rPC::7.t "-"P""f A 
••n+!.st hns • .,t.~11A lrn.,nk !f'tarolták. de a ff'lperzsf'lt 
fi))d ttira élni krzde>tt! 

- 'F'., ;.m~ hnrn+.·~Hld•"li iriPrtönnok a h:tizath, 
a:>:ki ,.,.,;;"k,.t /\si hi!iinkh/\1 ki ~kara fnrP'"tni! 

Ali<T hn<:TV aikilii ,.lh:urv+&k n káromló. önl'll>
.!"iilt ""'"'Ilk 11rra iiP<?tn ,.,.,Arlnn pltor7nlt .'\rrr.tl 
e>lóre> bPle>mhant a lángoló tüzbe, teste csúf m6don 

'R.., 'l T'l~, .. &,.~l(•t ~ tt7Pk nh\" " h"'"f- c:7XhA"' rnArr""'"~'7PT" h.C.t ... .,+nl(;"h,,_ P"V 
•Ab-nb-"''t f'~lhnnt,·~. ~ nA,.,.,.t l(r;"""c::;':f ,.;;.,.:ri nt1":'1"!"t+T"~ ~.,. ""'"'''+ Av,..,. ~t-

• c:: ~ nA.,.,.Xc::c:.,."rrnt hotri~ ~ k~t ktmn- nr..,..,.;;l( :=t7f. hr"''rrv mtt t,..u;;.,,,._ hnrrv·~" 
~~=~~~~"',..,+~c:o"'"l ,."~,,.,..t,.ot "''""tn ,..rr,•c::-.,..T' f,..ttn 1": a mit f""'t11 1 '")C:"7fntf11nk, hnr!V 

A Budapr~t n. keriilrtl fOr~dat
útll tt"r('láriu~ok fpbruár havi e:vlj
!ésü,.,kön hal~_!!attnk me>!! elöljárós't
guk bl'S7~mo~6 jt>lPnlí>sí>t a rPndi
közséo~ 1!143. éo\·i míiknclí>st'rnl. A rPn
diközségnek 100 férfi és 417 női tag
ja van. S1.0ciális célnkra 4100.- P-t 
fordítottak az e>lmu~t évbl'n. Ez·•n 
kh·ül adományokat adtak az l. rend
nek papnevelésre. a Di:íkotth.1n
mozgalomnak. a Magvar Szentföld 
építésére. stb. Anvagi ml'gerősödé
süket nazyban elósl'git<"tte a rendi
kMség tagjaitól befn]\·6 havi ado
mán,·ok összl'~zl'dé-séonek úi rPnd,7e
re. mely - röviden -a kÖ\'('fk<'zók
b/\1 á~l: H;l\'igvülí>~knr a terem be
járatán:íl két nvitnl! doboz van egv
eg~· S7é•k<'~. F.gv'ken .. Te~t,·ér<'<", 
mflsikon .. Nii\'i>r<'k" felirat ~ll. (Ki
sebb rPndikiiz,:é•!!<'khPn rlég egv ki)
zös dobnz.l A rendikö7.~é!:! tagjr~i mflr 
otthrm be1ete .. ik iinkf·ntr>~ adom,i
n~·ukat egy né\·jeg~·bnritékha. <'rr~ 
r~irj:ík ne\'ükrt s a h<"trtt ö~s7eget 
(P:d. Fnlucli P:\1 1.- P.l E bm·it(.bt 
lerag~szl\·a bedobiilk a !Prem bej:í
ratánál levő. megfele~ö dnbozba. H'l
\'i ,zyü~és utfln a p<'·mtárns ö~s7"
rakin a borill."knkat """"l'rinti AnC 
sorrendbe (külön a tesl\·éreket. kU-
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fn'lrtnfn,..'l( f'nl letot:M.':trnt ~ f;flr".,..-+"c::+- "'""nl,..'-'~1 '"l f"'''f"'IH•c::~rrnt ''"'"""""""'~ ,"d,tlf 
,.,r.,.. ~ flo,.f;.,1,,..1ot1 m.C.c::'1r"'t ~ t:ttr.C.,.,.,I\_ ,...,.~,·nl f',.tc::c:: fn,..,."11"1,.n1 ;..,,.HnH 1"T'tlott1-
,.Ar ::1 "~,,~.,.t~o1rr~1\ 'P.??el a ""A~co.,."T'- c:..,,..,."'l'b-(\1 k,...,.r1''-lnc:c:nbo mnct ;lZ (14 ~1:7. ... 

TPl P~hPn f1"1~2''~" A7. e11enlin(u:t:' fnnrl"i i'nlrn?nH"'~hh TT"'"""t.--~•"'1• ,..""""""
Ann~k. 'hntrV k1 vnlt jclpn ~ ez a ,..,..c:nl.( , • .,rr,.,,"l.( c: ,...., x...,".,"'"'.r., • .,, hi"'?:
TT"A~c:..,,..,.. """"' tr-•c: ,..,,..,rl't+"c:+ h: .," .,"'":l. 7~ :-t"'f. hn~v TT"'""'1,..1jn1.rAM fX'~; ,..lic:
hr"~~"""'" c:n\r.,n .,.,. ~tinmlt,n•n.,."c:t rc:11n~" m"r/1-c:t ""n"l ,.".T"'11"'!(- ~nN"" P7/lorf -

"""'"'',...,,..".,"~1 ,.., ,...,.. ""'''!llf:lf:"""l( ff~ v~- R lf:.,..,t".,..c:.,.f"'"'''.,...,.,..+;t;l,..Xn f.~ mun1(~-
1"'r-t c:n""'n"l' .,~nm""'" ""TTl nti Pf!V r~t:nn"...+,.,...,.,..t,;l{nn kf,.;p - c::"hnl ""1Tl 
hA"'"'""''"'.,"'· (1"'' ~ hn,...HAtr-,..!1 r~t:.,lfo ~ c:""'"'t11't( fnl ., m'l"'k.,'""'c:.,l{ ",..,.,..u .. 
T'I'"H·M f,.;., !=:. pnn/1.1 ~ 'kim,, • .,,,~ ;1lnf~ F..,. 7 p l ,..m,..,H;t-- ,.. rnn'lk~l( ",..t/1-kPt 
),:,...,.,n4.1;"'.,..., ('c:.,l( n"Tt h•i11k: .. iP1P""j 

•·n't" F.'ll•'ii!V~7~fn••~ .. hl>l a tf'rPm 
hnio),..,tfo.nltl \•:ln m;,-,fi/u1' Pt!V r~t:nm~" 
ii..,nc: l-\n .. H/Iok ~.,.nl{ rf.o::.,.A-rP. \r;l( p1-

lt"'1nHnH!-l{ nHhnn P1k/t.c::.,.ft"..,L ~ 

r"'nric::.,."r, Pff'V ,..,.~ nT"óh~ ~1!1,.,;"" trl
inc:,.." mnC"t",,..,",,,;n"l( rnnt.,tl(n.,.n(" 
A ,..~,.,rttt...n.,.c:/r.rr f.,rr;.,t ,,,r.rt?ik A T'1/r.h.lj_ 
,,:, c:?nrrA,.,-.:•rrn,.,rin.,..r.c:"f ~ n c:::.,.n~;f!lic::: 

~ ... ~knc:.,.tfl'v f:l'"'~rc::.,ri~c::~nl c: h.ll..,,("inn.l( 
;jM",•Pc::-hnin~ f1"1!!:l;h:-tn ".,," ~P.[!ftc::f. ... 
I"'A,•nl c:"'"'1!!fllin A S7.nr;~,;~ nvnmnr 
l,...ldl.,.f1Ac:."t. - A k~.,.;t~c::?-irn~., öcc::? ... 

fnr,.~'m~ Ro 100.- P \'nlt. Tnhh n/1-
\'Pr clol!!n7.ik a h~clhavnnult~l( hnz
"·,t~rln7óit gv:\mnlílfl h~it~r~i ~7nl
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~~~~RANYFENÓ. 
A Magyar Barát sorozatos kisregenye, 

Folytatás. (3.) 

Visszagondolt tisztaságára, mikor makulátia11 
szegődött be szabalánynak a pénzemberhez, :1lti 
maJd minden lányt törbe ejtett. Ha hiába üldözte, 
lelketlenul kidobta az utcára. Akiket felcsúfolt, a 
halálba mcnekültek, vagy elvetette öket az adósai
val. Tiz esztendő alatt három lány ivott nála maró 
folyadékot ... 

Lánya is e bűnből fogant. 
Felrezzent, m1kor a gazdája küldötteként rá

nyitott Jani. 
- A fónök úr izeni, hogy a héten a házi dol

got én végzem. 
Lusta, macska mozdulattal évödöen fordult a 

gyerekhez: 
- Aztán mit segíthet a konyhán egy harma

dikat végzett polgárista? 
Juni zavarodottan nézett a kék szemekbe, 

amelyből ~unyasag látszott ki csak. Tisztelettel fe
lelte: 

- Amit parancsolni tetszik, megteszem. 
- No hát hozzon a csapról egy kanna vizet. 

Jöjjön, hozza a kannát s megmutatom. Ilyen hercig 
fuinak megteszem. 

Egyre bizalmasabb hang következett. Követ
kezetesen fonta Jani köré a hálóját Vizlné. 

• 
Jani hálókamrájában három inas és segéd ágy 

\'olt. A segédek elherdálták heti bérüket: 
- Nó koma, te is itthon szerzeteskedöl. Beil

il'n(•nk barátnak ... Fenekére vertünk a heti bé
rünknek ... 

- Jani előtt érthetetlen nyelven regélték el a 
tegnapi élményeiket. 

.Jani a szl'lidebb inassal együtt kuporgott a 
szomszi·dos ágyukon. Az IS nevetett kiszólasain. Ja
ni c·rt•zte, hogy kl-nyszerböl nevetett. Am az egyik 
lvgcny rarippant Janira: 

- !\lit búsulsz, mint az özvegy tuzok? 
Ezl'ntul szomszédja jólelkűen oldalba érintette 

Jani t: 
- Nevess! 
Jani l'stcfl'lé pár szót tudott csak váltani Ly

rá\·al. :\l1kor másnál inaskodott, többet találkozott 
tl.-lutúnonkint. :\lust már munkúba kellett alinia 
akkorra. mire kijött az iskolából. Kitisztították a 
.:ipt>kl'l t•stt• s más dolguk nem akadt. Cipiifé·n~·~
siti·skor k!lopózott hozzá a lányka s megigérte, 
hogy L'Zl'ntul kikPrüli a sarat. 

- Örülök, ha csak a cipiijL·hl'Z ér is az ujjam. 
- !\lindl'zt úgy gondolta, hogy ezentul sütemény-
nyl'l rll'm szolgálhatja, hát a csinosságához járul 
hozzá Lyrának. 

Az előző éjszakázó segédek hamar elálmosod
tak s kiadták a parancsot: 

--- Coki, fekünni! 
Jani elöcsomagolta vánkosait s szépen elhelyez

kedett a vackán. 
- Meglátta a szájhősebb segéd. Durván elrö

hentette magát: 
- He-he, inasnak vánkos, kapric vánkos! -

ránt.otta ki feje alól. - Talán lenne képes ide adni! 
Segeddel szemben annyit sem tud?! Jani feje lezök
kent a matrácra. Sirni szerelett volna de félt hogy 
kigúnyolják. ' ' 
. .. A vánkosokon megosztozkodott a két "segéd 
ur. 

Jani ezek után fekve súgta el az imádságát, 
mert itt rajta kivül senki sem kereste az útat az 
Istenhez. 

• 
Lyra a most már szabad délutánjain el-elláto

gatott a műhelybe. Vagy az anyja kűldte, avagy 
ürügyet keresett rá. ürömmel sietett, mert a"t 
hitte, hogy örömet visz, és tövist hordott. A leg
melegebb idok beálltával Jani térdét kimélték a 
fájdalmak, azonban érzékeny lelkére annál inkább 
raóklüzött a környezet. Apja megkülönböztetése &i
várithatott volna, de édesanyJa szivét és kezét 
érezte magán és az a Lyrához való vonzalomban
bizalomban virágzott ki jó érzéssé: 

- Jancsika jöjjün haza, anyuka hívatja. 
Durva röhej követte a bccézést. Az országút 

kopársagLI lelkek kurülnéztek, hogy kit is keresnek? 
- Na ki az a gróffi'? - gúnyolódott a sápadt 

s gyűrött arcú seged. 
- "Nem türünk magunk közt heréket" -

idi·zte mas1k az izgatók receptjét 
Jam ugrott ürümt:ben, hugy Lyrával együtt me

het az utcún. Nem is hallotta az utána zuduló osto
baságokat: 

- Ehun, ű :1 Jnncsika! 
Otthon esténként evvel öldösték ezután. Még 

jobban gyüllil!Ck az clkény~ztetö névért s s.z~rm,a
zásá0rt, nwg hogy a fonök !anya csak vele torodott. 

Jani kt•\'L'SL'l forgolódott közöttük, lehetőle;:: a 
kom·hún \·olt. Lna egy idő óta nem értette meg a 
szúmtani, fizikai 0s nc•mct fl'ladatait, azért Janit 
hítta SL'C:itsc·gűl. 

An~·p ilL'Il1 jó :<Zl'mml'l néztl' az alkalom ker~
sc·sd. h:1 utthllll \·ult. :\m ha vcndégl'k jöttek. vagy 
az ura a kin·c·húzban \·olt, \"agy ü a bankárnál, 
hogy a nag~·li1bun c•k:<hL'Z szüksé~cs PL'nzt elöte
n·ml:it' az t•:<tt·ii k1maraclashoz - aKkor m•m tudott 
k1fugúst tl'nni. 

Ha semmi mód nem kinálkozott, hogy Jani 
bent maradhasson, bchuzódott a legény-szobába. 
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Mennél többször elmaradt hétszám, annál csú-
fosabban fogadták: 

- Na Jancsika, már azt hittük idP st> szagol! 
- Talán a főnöknél alszik? 
- Konyhamalacnak konyhán a helye . . . röp-

ködött a csipkelődés feléje. 
llyen bárgyuságok után következtek a snl

macséplések: - naplopásról, amerikázásróL lazsá
lásról, csavarásróL falazásróL bliccelésröl - tolvaj
nyelven. 

Minden tisztességtelenségnek a megfelelő zsar
gonját mondták. 

Az idősebb inas jártasan adta szájukba a té
mát és megdicsérték. 

Jani fiatal szíve belefacsarodott .. ,A magyar 
iparost ezért tartják rongy embernek." Hányszor 
hallotta: .,Élhetetlen. rongy mester embere!" Tu
dattalan ökölbe szorult tenyere s a karja kivágó
dott acélként: .,Hogy volna arany a mesterség fe
neke?·· ·Ilyen sehonnaiaktól tanulja egyik inas a 
másik után a bünt. a tisztesség kipellengérezését, 
arculcsapását. Ezeknél a mesterség fekete arany he
lvett sár. 
· Mikor lefeküdtek. várta hogy elcsendesedjen a 

szoba. Észre\·étlenül felült a vackán s imádkozott. 
Imádsága forró. sokszor követelőző volt az i:og

gel szemben, hogy mentse ki Isten e gyehennából 
s vigye el Lyrával együtt. Máskor ellágyuló, ön
megadó volt, s belekábult a fogadalmas Üdvözletek 
Miatyánkok sorába. Megesett vele, hogy imádság 
közben elaludt. De akár így, akár úgy imádkozot~. 
csak erőt meritett a gonosz ellen és Lyrához való 
gyerekes vonzalma opálos színezést nyert. 

Imádkozás közben az a gondolata támadt. hogy 
ezek a segédek azért olyan könnyelmüek, mert nem 
látogatják a templomokat, hisz ásítanak a fényes 
szentegyházak az ürességtől ... 

Elmélkedése közben felérzett álmából a cini
kusabb segéd, és merön nézte a sötétben Jani imád
kozó alakját. Jani sie!\·e csúszott takarója alá, mit 
csak azért hagytak meg neki, mert rövidellették 
maguknak. 

Jani a takaró alatt vetett magára keresztet ... 

Jani borzongva hitte. hogy a .. strikezés" vitte 
e pokolba, mit Lyra szerelme enyhített csak. 

Ime, Vizi a vasárushoz küldte a vásárlási 
könyvel. 

Mig odajárt, a segéd elbeszélte. hogy imád
kozni látja éjszakánként Jani!. Sírt és fohászkod)t!. 

- Majd kiverjük belöle - biztatta Vizi az em
bereit. 

Jani visszajött s a vasárukat lerakta a mester 
P lé. 

Az rosszindulatúan vette szemügyre és megje
gyezte alattomosan: 

Mást nem hoztál? 
- Nem rendelt a fönök úr. 
- No elmégy újra, s amit ottfeledtéL elhozod. 
Jani ijedt szemüen ismételte meg: 
- Nem volt más a könyvbe bevezetve. 
- Feleselsz? Szájon danullak! - Add csak ide 

azt a könyvet' Készségesen nyújtotta Jani. 
A mester másik rendelést írt be és az idösebb 

inasnak nyújtotta: 
- Nesze, mutasd meg ennek az imádkozó fa

szentnek. mit hagyott ott. 
Vigyorogva kapta fel a kamasz s megjegyezte 

Jani felé: 
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- Nem tudsz csórni'! s a megjegyzést megfe
Jelö kézmozdulattal is kísérte. 

- Nekem ne imádkozz itt! Abból meg nem 
élünk. Ha hasznát látnánk, egyebet se tennénk, 
imádkoznánk, mint a barátok - tetézte durvaságát 
Vizi. 

A fiú megjött, s fényesen igazolta, hogy rajta 
fogott a tanítás és ezúttal túl is tett magán. 

- Nézd meg, Jancsika- ejtette ki nevét me.>
tere is gúnyos lenézéssel: - mi van a könyvbe be
írva és számolj be neki! - intett az idősebb inas
nak. - Elöre biztosítlak, imádkozással sohse vitted 
volna ennyire. 

Bátortalanul vette kezébe Jani a könyvet, 
amely utálatos volt az olajtól és inkább a gonosz
ságra való neveléstöl. 

A rendelésen felül az inas kirakott három plat
nizó szeget, három kulcsot, l'gy lakatot és egy víz
csapot. Mikor letette az utolsót is, belevágott sze
mével a Janiéba: "Ezt csináld utánam!" 

Jani szégyenülve sütötte le szemé!, bágyadás 
fogta el, de nem ml'rte kivágni szándékát: "En be
csületes szenvedönek születtem, és nem gazember
nek.'" Nagy pillája alá zárta könnyel elfutott sze
mét. Vádlón gondolt apjára. 

Hogy látták. a tanítás nem fog rajta. hát nem 
küldték többet a vasárushoz. 

Az asszony fogta kéz alá. 
Ha piacra fiút kért, mestere Jani! küldtl'. 

Konyhatakarításhoz, padlósuróláshoz is jó volt: 
- Eredj, te élhetetlen! 
Az asszony dicsérte használhatóságát. 
- Nézze - mutogatta meg az edényeket Vizi

nek. 
- Míndenféleképp csak konyha dologra való. 

meg imádságra. Még se segítette meg a Máriája! 
Vizi éjjeli csavargók köz t nőtt fel: apátlan és 

anyátlan, hát sejtelme sem volt, hogy micsoda lelki 
üdülés az imádság és azért csak reális dolgot vélt 
vele elérni. 

Janinak nem volt ideje, hogy levelet írhasson 
haza. !gy a lopásra késztetést is csak későn írhatta 
meg szüleinek. 

De Lyra miatt sem akart panaszkodni otthon. 
Egy keserves pillanatban mégis hozzáfogott 

este. 
Mikor már a befejezéshez közelede!!, a durva 

segéd kitépte keze alól s nagy hahota között felol
vasta a panaszkodó sorokat. 

Ezentúl gazdája azzal is tetézte gornmbaság:lit. 
ha ügyetlenséget tett: 

- Ezt aztán megírhatod haza, nyavalyás! 
Ha erején felülit bíztak rá s nem bírta, készen 

állt a leforrázás: - Ezt irnád meg, nyomorék! 
Jani türte ezeket az igazságtalanságokat. Job

ban, mint asszonyának rettenetes nézését. 
Azok szenvedést okoztak imádságos lelkének. 

de foltot nem hagytak a patyolatosságán. Az imád
ság vértté vált a lelke körül. amellyel felfogta az 
alattomosságokat. Az asszony azonban összezavarta 
lelkét a Putifárnéságá\·al. mint a tükrös vizbe tí•
vedt kö a vízbe tükröző arcvonalakat. 

Lakyéknál az egész család a hatalmas eperfa 
alatt hüssölt. Oda Játszot t a belgrádi Kalimegdán 
órmótlan körvonala, melybiil száJasan mutatott ég
re az egyP!len karcsú torony. Keresztje ragyogott 
('Z áldott Kánaán humusza felett. 

A légen rekkenő rPzgés. A levegöbPn tambura
szó. Kolót járnak a falu nagy terén. Jelena énekli 
a tambura után s anyja tercel hozzá: .. O .Jp)ena. 



Jelena, Jelena. Ogotova vecsera, vecsera, vecsera." 
A refrén megfrissült szájukon: .. Zsena moja Trifo
rina dami." 

Az asztalon egyetlen levelezőlap sárgál. Laky 
nem hitte el a tartalmát és beleszólt a szláv dalba 
nyögve: 

- Gyerek - mondta majdnem szívtelenséggel 
s bizonyos tapasztalattal - ha nem hordják tenyé
ren, már felfordul vele a világ sarkostul együtt. 

Anyja érzö, édesanyás szívével megérezte a 
bajt, amelybe a fia került és természeténél fogva se 
hallgathatta el: 

- Nem kényeztetted el és mindíg csak róla 
teszel fel rosszat. 

Nem értesz te hozzá. 
·- Ej hát nem lehet-e gonosz az a trupp? 
- Itt ez a baja, ott a térde nem bírta ... Hát 

hiszen nem grófivadék! 
·- Elfért volna itthon is. Dolgozott eleget, azért 

is eltarthattad volna! 
- Nekem ~yik gyermekem olyan, mint a 

másik. 
- Akkor eleget könyörgött. Miért azt adtad 

inasnak? Gyengecsontú és és ... 
Azt akartam, hogy ne nyomorgó úr váljék 

belőle. 
- Mért nem akartad azt Jenővel s a bá!yjaik

kal. 
Jenő még gyerek. A többi sem maradhat fél

ben. 

- Ez igaz, de Jenő inasnak való, nem fájós 
lábú. 

- :l!:pen az. Janit nem vehetik fel képzöbe, 
ahová vágyik. 

- Dehogy nem. Olyan biz~nyitvánnyal lel. 
Nem kell ott defelérozni, mint a kadétiskolában 
Hangját, szemét, meg a tüdejét nézik. De valld be, 
te nem egyenlően szereted a véreidet - csattant 
fel a véreiért vérét is ontani bíró anya. Az anya, 
az_ áldott .kéz és szív, kinek egyik gyereke olyan. 
mmt a masik. 

-- Hozd haza, s tedd spirituszba, vagy mit bá
nom, ha üvegalmáriumba helyezed is! 

Ezzel elintézettnek vélte a fia sorsát. 
Jani maradt a fővárosban, az ezer veszedelem

nek kitéve. 
Hasztalan az asszony, csak asszony a háznál. 

* 
Jani gazdája Vizi, pénzmagra tett szert s lel

kerekedett ismerőseivel együtt s hajókirándulásra 
indultak Visegrádra. 

Lyráról apja tudta, hogy nem a vére. Mikor 
anyját elvette, nem a mesterségben kereste az 
aranyfeneket, hanem az asszony szépségében és 
multjában. Ilyen módon a szép szöke lány, ha út
jában volt is, mindíg pénzt jelentett neki. Nem tö
rődött vele. Lyra tehát otthon maradt Janival, és 
gyermekfejükben megszületett ismét a nagyok 
utánzása. (Folyt. köv.) 

Az édesanya 
, 
erme 

A templom misérehívó harangjának szaváb.1 
belevegyült a kocsmában mulató legények víg heje
hujázása. Folyt a bor még az asztalon is. FürgérJ 
járt-kelt a kocsmáros, de szemé! egyre a mulatókon 
tartotta, hogy idejében odaugorhasson, ha vala
melyik legénynek jókedvében az az ötlete támad
na, hogy a falhoz vágjon egy-két üveget. Rég nem 
volt ilyen hangos a kocsma, pedig elég gyakran 
rendezett mulatságot Vedres Józsi a falu legerő
sebb legénye. Azelőtt délután tartották. Most azért 
volt reggel, mert Józsit behívták katonának, délben 
indul Pestre a vonata. lgy búcsúzott, mielött ki
megy a frontra. Akadtak is társak, akik hajlandók 
voltak meginni vele annak a földnek az árát, amit 
verejtékezve hajnaltól késő estig dolgozva szerzett 
az édesapja. 

Józsi felvirágozott kalappal a fején, állt az 
asztal tetején és úgy táncolt, miközben a cigány 
húzta a vígabbnál-vígabb csárdásokat. Egyszer 
csak nagyot kiabált. 

- Füstösök! hagyjátok abba, jó ötletem tá
madt! A zene elhallgatott, Józsi folytatta: 

- Kimegyünk a kocsmából, a cigányok jöjjc
nek utánunk, és egész úton húzzák a nótámat. Most 
jönnek ki a lányok a templomból, ök is lássák, mi
ryen bátran és vígan indul Vedres József a c-satába. 
Ok is búcsúztassák el. 

Meg is indultak. A többiek már dülöngéltek. 
de ö még egyenesen tartotta magát. 

:l!:ppen akkor jöttek ki a hívők a templomból. 
A lányok egymásba karolva l(·pkedtck. Mikor meg
látták a feléjük haladó mulatozó csoportot, eléjük 
siettek. Hajukból kiszedték a \'irágot. és még azt is 

Józsi kalapja mellé tüzték. Közülük nem egynek 
volt a titkos vágya, hogy Józsi öt vegye feleségül. 

Feketeruhás, könnyesszemű asszony állt meg 
mögöttük. Özvegy Vedres Lőrincné, Józsi édesany
ja. Csak annyit mondott: 

- Józsim! 
A fiú meghallotta. 
- Szülém is itt van? - kérdezte és fejét a 

hang irányába fordította. 
- Hozzám még nem is jössz búcsúzkodni? 
- Dehogy nem menek, de idáig a templomban 

volt, hát hogy mehettem volna? 
- O szülém, maga mindíg a misével van oda, 

rám nem is gondol, csak az Isten van az eszibe! 
- Miattad kérem az Istent. 
- Nem vagyok én bűnös, nem ölök, nem 

gyilkolok! Némely legénynek, igaz, jól ellátom 
néha a baját, de azok megérdemlik. Nem is lapok! 
Hát akkor mi bűnöm van? Na, de mán hagyjuk 
ezt a buta beszédet, gyüjjön ide, csókoljon meg 
azzal az imádságos szájával, mán úgyse érdemes 
hazamennem, késő van. 

- Csak így mész el édesanyádtól, egyetlen 
fiam? - sírt fel az özvegy. 

- Na gyüjjön mán ide, ne ríjjon mindíg, el 
se akar búcsúzni. :l!:rtse meg, nem mehetek mán 
haza! 

Mit tehetett a szegény asszony ... ? Oda ment 
a rossz fiúhoz, de mielótt megcsókolta volna, keb
léből egy cérnárafüzött Jézus Szíve-érmet vett elő. 

- Igérd meg, Józsim, hogy míg kint leszel a 
fronton, ezt az érmet nem veszed ki a nyakadbóL 

- Már megint evvel gyün? 

47 



- Addig nem engedlek el, mfg meg nem igé
red! Még ennyit sem teszel meg az én kedvemért? 

- Na jó, tegye a nyakamba, és megígérem, 
hogy nem teszem ki, csak engedjen menni, mert 
be kell néznem még Teresikéékhez is. 

Gyorsan megcsókolta anyját, és indúlt is to
vább. 

Özvegy Vedres Lőrincné csak állt egy helyen, 
és nézett utánuk. Késöbb már a szemét elborí~ó 
könnyektől nem látott mást, csak a távolodó 
színes tömeget. 

Megindult hazafelé, és a régi szép időkre gon
dolt, mikor még Jóska tisztaszemű, barna kisfiú 
volt, és kezénfogva vezette templomba. De azután, 
hogy legénnyé serdült, hogy megváltozott a szor
galmas, jó gyerek. Rossz társaságba kerűlt, barátai 
vitték kocsmába, és ha ivott, nem tudta fékezni 
magát, verekedett, veszekedet t mindenkivel. 

Mégis nagyon szerette Jóskát. Érette kérte 
Jézus Szívét, hogy javuljon meg. 

Most is odatérdelt a kis imazsámolyra, éli 
áhítatosan fohászkodott. 

• • • 
Dörögtek az ágyuk, gránátok csapkodtak, ak

nák robbantak a nagy orosz erdő úgy föstött, mint
ha Dante poklának torka lenne. A mindent elborító 
füsttengertől alig láttak a magyar honvédek. Egy 

Szent József, kön~·örögj érettünk! 
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napsütötte, barnaarcú honvéd-tizedest, a legna
gyobb roham közben ért az C'll<'nség gyilkos {o
lyója. Végigvágódott a földön .. Bajtársai a nagy 
füsttől észre sem vették, m<'ntek tovább. 

Egyedül maradt. Ruháján átütött a vér. Tor
kán hörgésszerűen tört fel a kiáltás. 

- E-e-m-e-e-m-b-ee-erek ... ! 
Semmi válasz, csak az ágyúropogást, puskák 

dörrenését lehetett hallani. 
A haldokló érezte, hogy egyedül van. Fájt 

neki a magány, távol hazájától, az idegen oru.;z 
földön. Eszméletét nem vesztette el, és tudta, hogy 
már nincs sok ideje hátra. Keze görcsösen vonag
lott. Fel akarta emelni. Nagy nehezen a nyakáig 
emelte. Egy kis hideg valamit érzett. Eszébe jutott, 
hogy az az anyjától kapott kis JézusSzíve-érem, és 
most fülében csengtek a sokszor kigúnyolt édes
anya szavai. 

- Fiam, sose vagy egyedül, mindíg és min
denhol veled van az Isten. 

Könny szökött a szemébe, hörögve suttogta: 
- Édesanyám ... ! l\ kis érmet pedig, mindl!n 

erejét összeszedve tartotta, ernyedő kezeben. 
A halál kapujában Vedres Józsinak eszébe

jutott minden rosszasága. 
Felfohászkodott. Istenem, bocsáss meg! - tor

kán már nem jött ki hang, csak a szája mozgCJ~t. 
mig ezt mondta: Jé.lus Szive, !egy irgalm'ls. Vet
keztem ellened és anyám ellen. ü, ha megegyszer 
láthatnám öt, drága, jó, edesanyámat. 

Látta magát, amint gőgösen hagyta egyedül a 
templomtéren síró anyját. 

Vonagló seblázas testét feldobta a kopár er
dőbe, és úgy mondogatta magában: 

- Édes szülém, megyek búcsúzni, megyek. ó, 
csak még egyszer megcsókolhassam a kezet. 

Felnyitotta elhomályosodó szemel, de nem voit 
ott senki. Minden meglevő erejét összeszedve hö
rögte bele az orosz pusztaságba. 

- Gyónni akarok! 
A tábori lelkész két hordágyat vivő honvéd

del kutatta az erdőt. 
- Szeríniern erre esett el Vedres tizedes, meet 

mikor már beljebb mentünk, nem volt velünk! 
- Nem találjuk sehol! - válaszolt az L·gyik 

honvéd. 
1-:gyszer csak, mintha nagyon távolból jönne. 

elhalo hang szállt feli·jük: 
- Gyónni akarok! 
A hang irányába mentPk. 1\Icgtalálták \'értö! 

átázott ruhában Vedres tizL·dest. 
Szeme felcsillan!. mikor meglátta a papot. Az 

f:Jléje hajolt, úgy gyóntatta, mcrt már aiig tudot~ 
suttogni is. 

1\!egkapta a feloldozás!. Kczé\'l'l mi·g minjíg 
az i·rmet szorította. 

Lell-kben otthon volt az aranvkalúsws rúnúa. 
;,h• ol i·dL·;·anyja mPggümyt•dvl' dt;lgozot t a vígaa 
dcdolú aratók küzütt. \'i•gJghabdt az i·d, s m;1gv.1r 
búz~tkalUszuk küzLjt t. · 

~lag:yaror . ..;/,·i~ll!1 r.h·:l't i1:u·an!~n:~~:~k. :\ nH·~tt.··t·t 
fiú It .. lkl' mc·gcsú~nlta az ljZ\'l'L!~· ,··dt· . ..;;lfi\·:1 itn[1Lt 
k~J!~..·s~llt k,··rg<' . .;;. fúradt kl·/.t···. ·t·~· . ...;tv i.,·.~~!. .... ;,; '.'Uil~H.!-· 
1 11! az o~·nsz Ji)Jd~·~!1. ~·:ctgyot ~l·JhitJ:tJtt. 

Jt·zusonl ' Ecit· ..... ~diV.un. 1 

És mL·ghalt' · 

l'(·tl'r Anna. 
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