
'\'\IV . .;,r.(,, •z. I'I·H. júniu• 15. 

\1t·Ri•·l••nik 1nind••n h•) J5 .. én. 

Datwan 
Nem határkíí és nem nyugvópont egy kt•

mény férfimunkátúl izzú, apostoli küldetéstííl 
C:•gíí l'mberéletbC'n, amely a krisztusi magassá
gok felé vezet, - mert ebben megállás nincs. 

De a vándor, amint a napfényben ragyogil 
l'SÚt·sok, a tűzbl·n égő ormok felé halad, még
is mL•gáll egy-egy pillanatra; \'isszatekint a meg
tdt fáradtságos útra, az alant zsibongó, vagy 
kiidben úszÍl viilgyre, megpihen - azután új 
l'I"ÍÍre kapva ml'g)· tovább, tovább, előre, fiilfelé. 

Nem kedvelője az ünneplésnek, nem szcn·ti 
a húdolúk mosolygó seregét, a "színházat", a 
díszelöadást, kerüli a reklámvilágítást és a ref
IL·ktorfén)·t, a göriigtüzet, a vásári, olcsó hírve
rC:·s zaját, elutasítú mozdulattal tér ki az ünnep
IC:·s elöl és megy előre a krisztusi úton. 

f;s most mégis megállítjuk egy pillanatra, 
l'mlékeztetve üt arra, amit egy ilyen fordulúnál 
íi maga mondott: ,.egy percre megállunk, erőt 
g)·üjtiink és meg)·iink tovább, előre!" 

Kiilsö fén)' és zaj nélkül köszöntjük ot, a 
mi Piispiikünkl•t, melegen, hűséges testvéri SZÍ\'

H•l. 
Hah·an esztendő! 
Munkája C:·s kimerítő jellemzője: maga az 

C:·IL·t krisztusi C:•t·h•IL•mben véve, Krisztus akarata, 
t·lgondolása sn•rint. Allandú cselekvés, meg~~
li1s nC:·lkiil ,·alú h•n:•kL•n:rsC:•g. Szolgálat. Katona.1a 
:tz úmak, a nagy Király n;o~·mndokában jár. Reá 
illik valóban: "Én vag)·ok a pusztában kiáltélnak 
~zava." Ott állott a viharban dolgoZ\'a, cselekL·d
n•, l'gész embL•rkC:•nt, sohasC'm .Jelemásan", nl'lll 

fi·lw senkitííl. l'sak lstL•ntííl. 
Ez 11 munka al l.• l e t munkája, t•z az l.·~ct 

. 1 ll t'•t • . haláln•tk h•spt•dL·s-ntmusa. anll' )' t• l'll ~ l a • • 
twk. tun:ntsúgnak, mL·ghátrálásnak. 

• • • 

Feleillo kiadó ilo ozerkeozto'! : 
1-'. dr. Oám lal!e, O. F. M. 

Előre megy az úr színe előtt, hogy eloké
szítse az Ö útjait. (Lukács.) 

Igazi ferences, - a Kapisztránok közül. .\zok 
közül, akik ott álltak mindíg a magyar nép mel
lett. Azok közül, akik a mohácsi vész után is 
Hiretlen lélekkel és prúfétai tüzes szavakkal vi
gasztalták a népet és jártak-keltek szerte az or
szágban erősíteni és bátorítani, a romok és si
rok fölött, hirdetvén az életet. 

Magyar ferences, a régi magyar vitézi eré
nyek öre és hirdetője. Zrinyi lelkének örököse 
és mint a költő Zrinyi a "Török Afium"-ban, ő 
is igy szól a magyarhoz: "Nem hizelkedem ne
ked, nemzetem: én megmondom neked az iga
;r.at. Vesd ki a rosszat magadból." "Csak jobbít
suk meg magunkat, térjünk lstenhez és O leve
sú rólunk ostorát." Serkenti öt az ősi magyar 
katolikus szellem: "Kövesd a mi nyomdokunkat, 
ne szánd fáradozásodat, ne szánd véredet, ne 

szánd életedet!" 
Végül jellemzöje az erő a szenvedésben. Ez 

a nemesveretű lelkek tűzpróbája. Ö megállotta 

t•zt a krisztusi próbát! . . .. 
Ez csak fogékonyabbá tette lelket mdhok 

s;r.envedései iránt, szemét még élesebben látélvá, 
hogy lássa a kereszt diadalútját, és mindenek-
fiiliitt az úr dicsőségét, győzelmét! __ 

Ez a belső átéll•s csak erősítette megg)·ozo-

1· •. 't és Krisztusnak örökké bátor harcosává, 
t esc • .. 
halálig híi követőjéví• és hirdetőjévé edzette ot. 

Igy jutott föl a Táborhcg;o~·re, köze_I a me~
dicsőült úrhoz! Lelként•k legszentebb ptllanata•
han tudjuk, íg)' imádkozik: "Imádlak és áldlak. 
[iils~ges úristen és lelkem mélyéből_ hálát ad~k 
Neked mindörökkl.· a;r.C:•rt a felernelo boldogl!l:~
gért, hogy itt állhatok. Zeng az égboltozat es 
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reng a föld, - a lelkem n)·ugodt. Szélvi•sz rohan 
végig a világon, amely mindent elsöpör . . . Ó, 
Uram, én is dicsőítlek, mint az az égiháború é~ 
földrengés, amely északról és keletről, nyugat
ról és délről váltakozó dicshimnusszal hódol Ne
ked a legfölségesebb quartettben. Ez a hel.r. 
amelyen szent Fiad áll, bizonyára szent és ked· 
,·es Előtted ... 

Szélvész dühiing, égzengés rémít, a föld 
megindul, villámok cikáznak ... 

Az égből szakad az eső és szememből pa-

, 

takzik a hálakönny azért a véghetctlen júsá~o
dért, hogy nyugodt szívvel itt a Táborhcgycn, 
Mellettcd állhatok a világoknak ebben :1 zh•ut:~

rában!" 

Imádkozzunk, Testvérek, István püspökün
kért, hogy Öt az Úr állandó pá1·tfogásával lll'al· 
ni, vezérelni és megőrizni méltóztassi•k! Ki•riink. 
Uram, hallgass mt•g minket! 

P. St·hrotty Pál O. F. :\1. 

Del. Gen., l'rovim·iúlis. 

Üdvözöljük orszagos Igaz~at(lnkat! 

A mai idők nem az ünneplések ideje. Mégis 
meg kell emlékeznünk e lap hasábjain a mi or
szágos igazgatónkról, aki másokról ann;viszor 
megemlékezett. 

Mihalovics Zsigmondot kösziintjiik :~bból az 
alkalomból, hog)· Szentséges At)·ánk, XII. Pius 
pápa a Bíboros Hercegprímás clöterjt•szti•si••·c 
az ország első főkáptalanja kanonokjává kim•
\'cztc. 

Európa lcgnag)·obb folycíja mcllt•tt, M:~
gyarország ősi emlékektől mcgszentelt hel) én 
i•pült a fenséges Bazilika, amelynek országos 
igazgatcink kanonokja lett, több mint az csztl'r
gomi érsek székeseg)·háza, valahogy az l'gi·~z 
magyar katolicizmust szimbolizálja. 
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Mihalovics Zsigmond mííkiidí•sc már ri·g<·n 
túlh:~ladta cg)· főt•gyházmcgyt• kt•n·h·it. :\ sú·
kt·sfiiváros hitéleti•nek újjái•ledést• í•s a km·itü"z 
i•lt•trehívásának az egész országra kihatú jl'l.·n
tiisí•gl' után a piispöki km· bizalma a 12 Í'\'\'t'l 
czl'liitt mcgszcrvl'zt•ndőlll'k n•mh·h mag,\·arM
"zági Katolikus Akció országos igaz~-:atcíjúni -.zt•
nu•hl' ki. Ennek a 12 i·vm•k .1 munk;,"tja m·m "1.11-
l'lll külön ismcrtcti•sn•, n)· it ott kiin~·,· a :t. t' g' Í'''· 
mag)·ar katolici:t.mus cliitt. 

Annak a fökáptalannak a tagjai kiiJ.iil i. 
anwl)' Mihalo\·ics Zsigmnndot lu•lwll-llt' fogadta, 
\oltak nag)· CIO'házl'érfiúk, pill'atlan agili1ú"'' 
szt'l'\'t•zők, biilcs államférfiak, ml'galkuv:i"t nt•m 
isml'rii bátor hazafiak, kiválli sztínnknk, a tudo
mán)· mindcn ágának fáradhatatlan nuín·liii, a 
ri•gnmlt cmli·kl'it ft•ltárilk i·s új áramlatok ld
kt•" modt•rátorai. a toll i•s harc \'Ítí•:t.t•i. a ht·k•· i•, 
imádság embcrl'i. süt n•nwtí·k i•s múr:imk i~. 
Hárml'ly irán)·ban i·s bármel)· tí•n•n miíkiid;,·l• 
is, mindn)·ájukat t·g~· jt•llt•mt•zh•: a lwtulil'i~mu., 
alázatos szolgálata. 

l\lihalovics Zsigmond munkú~~ÚJ.!a majdnc·m 
mindt•zt cg)·esíti mag~iban. \'olt ll•lkitJá-.Jtor ,., 
ifjúságnl'\'l'lő, az irgalom munk;í"a, .,zt•n·t•zii "' 
l't•lt·ázÍI, bí•kítií l-s kicg~·t•nlítií. Sl.t•rkl'-.:t.tíí 1·-. tui!
forgatÍI, szÍinokolt t:ngv~írtúl Cj,·idi·kig .:." Su!, 
runtúl Csíksoml,\'ilig, júrta az ur~z;ígot l'ag.\'han 
í·s hiísí•gbl'n. Eg)· eszme hevíh•ltt•. a "zt·nt .. uffi
I'Ínm", a katolicizmus szolgúlata. 

Uriimiink fokozildott. amikor nwghallott ul<. 
hogy főpásztorának kt•g,\'t' lt•lwtíi\'lo tl'ltt·. ho~-:.• 
továbbra is fol)·tassa az Al'lio ('athulit·a Ki>~
pontjában t•ddigi \'t•zetii munkájút. 

Ehhez ki•rjiik tov;ibhm is a jú bh·n úldú<ll 
i·s az Actio Catholit·a mindt•n munkatúr~a 111'\·í·
ht•n kí\'ánnnk ~t·ki friss t·riít t•n·klwn a ,., .. ,_ 
diintő idííkbt•n országos jt•lt•ntii"(•gií lllllllkú.i:'l,tal\ 
tl'ljt•sí ti•si•rt•. 

Esty :\liklils 
az A. C. országo-; alt•huilu·. 



Szent Péter és Szent Pál 
története Rómában 

Szl'nt Pi·tl•r, az apostolok fejedl'lme, és ezért ta
.l~:tuhatatlanul az ~:gyház l'lső pápája, és a ni·pek 
J:ll\gll'lkü, ékesen beszélő apostola, Szent Pál, pgy 
llapon, mégpedig Kr. után 67-ben jl.nius 29-l:n 
,;zl'nvedtek vértanu halált, Néró római császár 
m~lima alatt. Szent Péter a Vatikán halmán, Szent 
l'úl az ostiai főút mentén, a város kapui előtt. A 
,·él!nai Egyhúz hívei, lehetőleg a vértanui halalt 
,~.,.n,·edett hl'ly közl'li•ben temették volt el őke~. ~~ 
napot már az Egyhúz kialakulása óta, ponto~an 
nH·.~iinncpl'lték Róma keresztény hívei. Prudentiu.s, 
kt ;: 405. évben az örök várost meglátogatta, é>s ott 
h<>s:ii.CJbb ideig is tartózkodott, saját tapasztalatait 
, s lwn:vomúsait írja ll' l'zen ünnep alkalmából. Ezei{ 
·'ll'nnt l' napon, azaz június :!9-én, egész keresz
lt·ny H.óma talpon volt. Minden keresztény család 
t·lvi kiiteksségi•m•k tartotta, hogy az apostolfeje
dt·lnwk sirjait ml•glátogassa i·s mindkét bazilikában 
:.z ünnt·pic•s istentisztl·ll'len ri•szt is vegyen. Az em
lí:t·tl isll'ntiszll'lt·t•·kt'\ mindíg a p:i.pa tartotta, 
mé·gp<'dig kgl'lüsziir a Szent Péter-bazilikában, 
;•zuiún a Szent Páli·ban. Ezen ősi szokás megleh~
l<ht·n sokúig is tartott: ck miután a két istentiszL•
J,·t f,·Jt.ttt• kinll'ritl'lte úg~· a tevékenykedő paps:i.
c:•.t. ,·:damint a hí\·eket, dhatározta az Egyhá·t.. 
It•'.';\· a ni·pl'k apostolúnak ünnepi·! június 30-án 
'·'"•''i•ll l!lt·g. l\'lindl'Zl'k l'lll'nére június 29.-e ezt a 
,,.-,·,·t \'Í:il'ltl'. é·s \'isl'!i a mai napig: .,Szent Pi ter 
'' S~o·nt Púl apo,;tolok ünnepl•" . 

. \1. ;qm-<tolfejt•dc·lmek ünnL·pe. mint tudjuk. az 
, !.'"""1.titl v ú ünnt•pt·k ,;o rá ban foglal mé•ltó hL·l.\·d. 
1·:; knm<!.l'll'S is. HisZl'n eZl'n a napon ünnepl'ljük 
, p<lJl<hÚg í:itt·nJ t'rl'dl'l(•t (•s fé•nyét é·s adunk ismé
'' l:c·n hidétt. az istl'ni ML'stt•r füldi zarándoklásácrt. 
\i•d"" " Sll·ntatva m.:·g az l•gyházi állam korlátlan 
t1ra volt, tt·hút Íllíll szept<•mber :.!O-ig, ezl'n ünnep 
l·:•,r<<n:.,;c·m :il.tlrítkozott pusztán a templome>:;ba. 
tt.lllt'l\1 "z"kon kí\·ülrl' is. - Szóval az örök város 
!::tlllkn lakúja klVL'tte a rnaga n:_•szl)t ezpn Ünlll'p 
11:1'11; l•·llvt<l'hb nll'gülé·sé·bl'n. TL•hát 1870 L'lő•t. a 
S;<·!lL.:\·a· júmu,; ~H-án L·stl'fl'll-. pgész kíst>reté\·,•1 
, Si• nt. p,:t,•r-bazilikába \'Olllllt. A kiizl'li Angy,d

'. ,:rhu! ,ú__:·;;.-~lii\·l·s kll'Ztl' Rón1a lakóinak azt a pil
!,,!l;.t .. : c.t.Jh :vbc·n .a Szl'ntatva l'lhagyta a Vatikánt. 
1·.• :·, kih<ll ,;;;n tak a katonai ZL'Ill'karok, amelyek :.1 

:1 Hit \'l l !ld Lll-;. at bl'júrták. l·~: Rórna ilsszl's harangjai 
"''·g;.,"tJtiulLci-;. !-I.<Jrangzúgás é·,; az újJongó nép üd
._ <~lit·."· i-;iifc·jwttt· \'lliHtlt lw a pilpai ml't1l't SzC'nt 
1 ', :, 1-t•·mp! .. mclllak út·kadjait_1 áthalad\·a. a foa]to.n 
•. ·:,._...,;t ü 1 ~~~ irnpozún:-; nagysagu szt:ntl'lybl'. ----:- ·:1e 

1 't·~ r ·::t~\-. ;~1.az kilszúl. kíl:.;zik\~1. l·s c>Zen sztklara 
"" .. 1n J·:;_.,,.húzamal ft-lé·pi!t·tli". :\ bibliiinak L'mc·~ 

~dt'/t 't·\·t·l ·ü<l\·(i;,iil!t-·k az l·nckt•sl'k a púpaktrályt. 
:t;·~l/tt·~ ft·.it'1 h~ÚT~1a:-; hatalrnúnak jt•lkl•.it' ... a ti_a:_'ll 
i.dt. ~! 1 :,"r a púp<ll n1l'nl'llwn rl'sZt\'L'\'t>k kuzul 
"'""!' nk1 ,.Jf•,glalta lwlyé·t. kl'tch-tl·t \'l't!P az c•Stl 
:.t•·n:hz!c·lc-t. atnl'i~·nl'k \,•gfi,bb rL':iZl'. unncplc"i 
::.ti'!!llÚh(.l\ ~·tllntt. 

.\1. ,.~,·:.;1. 1·,;t1 s/.t'rtartú.-<1 Oszt•ntsi•gt• n~:!totl<l 
!ll,·.~ t·!..!;_v ·l· 1_H·kk~ kl.1nyúrgl·ss(:l .lst.l't~ht~.Z·. azut~l.l~. 1 1~'~ 
ul\·,.,., tronu:<Jn marach·a, !Hlk tmabd tn<lll\•. 

b1\'t·ttv ~IZ t·.~v:-;z k;.trinüt.t. . .. 
~!Jd;•n pt·llig a p:tpai tllh·ar a SZl'l'l<ll'tas \'L•g_e

,.,.1 d h<lllllkút ismlot t'lhagyta, Róma ncpe a fl'}ettP 
},aLJi ma,;, 1 ~ll.! lOU "mbl'rt bpfogadó Szent Peter-

apostolok ünnepének 
Ur, Sötér-Stöbr Géza Ker. János. 

tí•rre tódult. Az esthomály időközben teljesen be
köszöntött. Rómában tudvalevőleg az este tel
jes órával előbb köszönt be, mint minálunk. Most 
t:gy mesébeillő, tündéri látványban gyönyörködhe
tünk. Szent Péter bazilikájának fő körvonalai men
tén, igen ügyesen, mintegy 4000 mécs úgy van el
helyezve, hogy ezeknek ezüstös fénye, teljesen ki
emeli a sötét háttérből a templom csodálatos hom
lokzatát. Lebilincselő nagyarányúságát és harmoni
kus egységét csak most tudjuk igazán élvezni! De 
evvel még korántsem ér véget. Alighogy kigyö
nyörködtük magunkat a látványban, egy harang
jelre, a kupola felett levő fényesen kivilágított ha
talmas kereszt tövében egy impozáns nagyságú láng 
csap föl hirtelen, amely egypár pillanat leforgása 
alatt. számtalan, más előre kikészített fáklyát gyujt 
meg,' a kereszttől kiindulva, a kupola bordáin le
felé, az egész épület legtipikusabb körvonalai mE·n
tén, egészen a főbejáratig és onnan jobbról és ba_l
ról a nagyarányú oszlopsorok mentén. Most mar 

Gu1do Ren i: Szt'nt Pi·ter kert'szlrt' feszih'st'. 
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K Sl'h:cJbner .JI'zus lőpapunk, istl'ni kiizbl'n-
járónk Szin, irgalmazz owkiink: 

·~yunyörködhet egt'sz lényünk " hc1talmas i·püiH 
tliztengerében. Az oszlopsarok álial körülzúrt ;Jag~· 
:->zent Péter-téren levö, szintén nagyarányú l:(•t 
,z<ikökút csobogás:•.\ most mt:•g jobban hallani, -;cit 
.1~ egyre jobban bcvilágosodni látszó térségen ídi>
kuzben összegyülcmlett embertömeg soi:taságát cs:1k 
rnost vt•sszük igazán észre. Ez az embersokaság 
"gyrc figyel, s dacára sokaságának s délvidéki 
c·lénkségének, elég hallgatag. Ezért halljuk olyan 
JÓl, a maguk szépségé·ben, a templomok harangz0.
gását is. Korántse higyjük azonban, hogy c•zc·n 
nagyarányú kivilágítás, tisztán csak a látványos'á'~ 
kedvéért ismétlődik meg minden évben. Oh nem' 
:\ vallás itt is a maga teljes erejével beszél azok .. 
nak, akik annak lc·lket idomító voltát ismerik, siit 
kelliileg megértw· át i;, élik. Ez is az örökkéva!ó
,;ág, a halhatatlanság, a lelki és ~esti feltámadás 
megdönthetetlen tény(•t \·an hivat\·a igazolni. Dc· 
l 0 óra felé kialszanak lassankint az összes fénve:, 
,; az f:g csillagai. aml·lyek eddig mintegy sz:·ré
nyl·n meghúzódva pislákoltak csak a háttérbiil. mo't 
~>mét átveszik világító erejüket es hatalmukot. ,. 
bc·sugározzák fényükkd a pihenni t(•rii iiriik \'áro;; 
szi·p egét. 

Június 29-en dé·lvliitt. a Szent Peter-bazilik:o
b;.n tartják a pápai szentmisi•t. Az evangéliumot 
l'Zl'll alkalommal. latinul loS gÖrÖgÜl énL•k}ik. mc•g
pc·clig ~lZert. mert e kt·t nyC'l\·P! bcsú•lték a legtiib
lll'n a kerpszté·ny ókorban. L'S azert is, mL·rt sz,·n~ 
PPtL·r utódja mind a keleti. mind a nyugati Egyh:IZ 
lathato feJl'. A legmt·ghatóbb pillanat az pgé•sz. 
púp:11 >.zentmisén az a jelenL•t, amídön az átválto;:. 
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tatils utá.1 Ös.-:entsegc fpleml'li a legmi•Jtosúgusal'il 
Oltánszcmsc•get. l\1indPnki ti·rdi'L' borul. csa:; 
üszl'ntségP <lll •.gyeaül az oltárnál fl'll'melt ka; ol:
kal a LL•gmdtóságusabbal. EbbL·n az ÜlllH'pi cs ... L!
Ul'n azután, a kupulúból trombitaharsogú,; r.c:/.1 
lllL'g a ll'\'L'glll. n11ntha az egi angyaluk kara Üd:) 

ililnl> a jelenll'vii Istt'nl'mb<'rt. 
Az ünnepnaput századokon kl'l'l'SZl Ül, ,•g", •.,·JI 

!t:íO-ig, minden évben a l\lontl' l'inc·w halmll!J ,·.-:1-
dezett fénye;; tűzijútl-k fL•Jc·ztt• be·. Ugyana~k11r .10: 
;'~ngyalvár és Róma minclen billúnak ablaka> a lll•~,\' 
palotáktól kc•zcl\'l', t•gi·szen a Kis, Igi·11ytc·len Ll.t.'~"-'. 
lakóházakig az utcúk c·s tc·rPk is ki \'t~ltltÍZ .-d.I~·I· 
va. A templomok, közhl\at~dok c•püll'tl'i, ll~'IJ'";,, .. .
ll'l'ek, utcai képek és szobrok. '"k szillt s ulaJia:n 1Jli
\'al, vagy gázlánggal tündl>kcillL'k úgy, hogy i;u,:l.t 
nwgbüvolt város képl't nyuJtotta. :\ páp:11 holtl.t 
kitünöen (•rtett ahhoz, hogy a kuznapisagba nt'l!ll 
koltészl'let is vigyen bt• alkalumadtan. :\Jio~a ,,; 
ugynevezett egységes It ú lia \'l'tte kezebc• ltZ '" u!1 
Hómát, ezen költőiesség úgyn1o1H.ihatniun il'l.il'St''l 

l'itünt, s az, amit nyujt t'ZL'n alkalommal .• c·!L'l\L' 
llL vetsé•gesen sanyarú. Az Dl:tsz Hó ma suk ~1d p1 o~
zaiabb, köznap1bb. 

:Vlikent már emlitettvm, ;"zL·nt Petc·r a..,u:itul 
L'm!ek.:Ot, egy nappal késubben, a1.a1. június :lll-1~>1 
unnepli az Egyház, megpc·dig ,, sírja föl<itt ,•n;.·•· 
i<cclo, szinten nagyarányú '"l SzL·nt Pál-bai.IÍI;,,c
ilan Hóma falain kivül. r: tvmplom a C,tmp.tglu 
st.elén, egy régi római fiiüt nwnten, üg_y mundh:~:
i~ám, egyedül áll. A sirtemplumnak c•Len <:gyc·d,;, · 
!etc, úgy hat a törteneh müemlékl'k törkuv!L'Ill<; 
kutatóJára, mintha ezen közl'l kell-ze r ev ót:t . '": 
mento-t" lehelő épület, a sivatagi p1rami:;ukhu;. n.t
'unlóan, a földi mulandóságra !igydmeztl'\n_·, d, 
l'gyben a feltámaelás egykon djö\'l·telet Js hi<Li•·•
ne. A pápaság világi hatalmának megszűnéséig, cc·

!Ját 1870. szeptembcr 20-ig, Oszentsé•ge e nap0;1, 
(lnnepies kísérettel, ezen bazilikát felkeresvv, uti 
ugyanolyan fényes szertartású lsll•ntisztlctet , c.:;,;
zl'tt, mint egy nappal előbb a Szc·nt Petl'r-bazi!iKa
ban. Ezen ünnepies pápai istentisztdet ,. he; y,·n 
tobb, mint 50 évig szünetclt, mL·rt Oszenbé·ge ;J,•m 
hagyta el a Vatikánt, hogy ev\·el is igazolJa Jug
talan megraboltatását. - Mussol111i volt az a fl:!'ii~1. 
Ilki békejobbot nyujtott a Szentatyának es jelk,·pl .. 
leg visszaállitotta a mai Vatikán-államot. ,\zótd a 
Szentatya szabaclon jár-kel már a Vatikúnun ki\Ld 
1s, es miként elődei, személycsen vegzi e napon L 
.,irtemplomban az istentiszteletet. :\ vatikáni ;· ... ,~
ság ideje alatt ezen istentiszte!t·tl't n·ndszvrint L'g:, 
prelátus; nem ritkán egy l-ppt·n Hómúban idei, , 
külföldi püspök, vagy bíboros \'l·geztl', aki a Vatl
l<:'m \'L•ndége volt rövid idt>ig. 

Az apostolfeJedelmek emli·künnqw l'Zl'k ;;..:L·
Illlt jellegzetesen pápai ünnep. "Te Pi•ter vagy i·s 
azaz kőszál, és ezen küszálra óhajtum felépit.enl 
egyházamat, amdycn a poko} kapui SL'lll \'l'S'Wl'k 
eriit". - mundja az isteni l\leskr. EzL·n idl-zl'll't. az 
ünnl'pies istl'ntisztelPten a bazilika (·m·kkara tiibll
.,zör énekli zenekari kisé·n•ttt•l. :\liutim a Szent
<•t~·a természeiPs tört(•m•ti é·s Jllgu:; utódJa '~zvo~t 
i'c•ter apostulnak. a fl·nt icl(·zl'tt t'itútum. nundpn 
Jdenlcvüre, aki ligyl·lt·mmel <·s úhitatt.t! kisi·n '' 
,zvntmisét, ml'gn•nditükl{ hat. Ilugv t'~t·n úl!ILt
S()ffi korántsl'm az i•v szüll'ml·nyl'tn, azt a ki,vl·~k\·
tii L'Sl'\ is igazolja. 1850-bl'n törti·nt. Kd i·vvcl ,.,,_ 
lll·k l'liitte a boldogvmll·kíí IX. Pius púpúnak Hú
múból mem•külnil' kc·llt·tt, ml'rt az Öriik vánl.'t t'.' 
a púp111 államot a forardalmúrok :;zti\·f'!,;i·~ow kPri-



tf'ltc hatalmába. A templomokat és kolostorokat 
mq~becsclcnítctték. A papságot üldözték, sokat mej:l 
is gyilkoltak. Az ünnepies husvéti istentiszteletet 
1 849-bcn Szent P<' ter bazilikájában Mazzini forra
liaimár biztatására megzavarták. Szerencsére a for
ralialmárok uralma ncm tartott sokáig, mert 1850 
április 12-én ünn!'pélycsen bevonulhatott ősi váro
sába ps !'!foglalhatta régi székhelyét a ióemlékű IX. 
Pius pápa. A szomorú hónapok lassanként feledés
lJ,. mPntek. Ps elérkezett június hónapja, és .:vvel 
•·gy!'t!'mbPn az apostolfejedelmek ünnepe is, azaz 
SzPnt Péter és SzPnt Pál apostolok emléknapja. A 
pápai szcntmisp rgés1. szertartása, még a nemr·~
gPn !!•zajlott szomot·ú p<.·mPnyek hatása alatt állott. 
Lassankéont a1. Evangéliumhoz ér a szertartás, és 
fPlhang1.ik a1. isiPni Mester egykori mondása: "Te 
Pi•ll•r vagy, a1.az köszál és ezen kőszálra óhajtom 
fdi•pitC'ni Egyhá1.amat. amelyen a pokol kapui nem 
fognak hatalmaskodni". DC' lám. a bíboros, aki ezen 
irli•z!'ll't é•npkl'ltC'. akaliozni kezdett és megindulás
túl mi•lyPn megrPndül !'~ész lénye. Egy kimondha
tatlan. liP látható i•s éorezhctö megindulás vonul át 
az !'gl•,;z h;wilikában jdl'nlevö tömegen. Valameny
nyi szem Ösz!'ntsé•g<'t krr!'si és figyeli. IX. Pius is 
küzli iinmagil\·al. alig birja legyőzni meginliulását. 

meghatottságát. Az elmult szomorú évek minden 
kínja és gyötrelme, fájdalma és keserűsége, a .naga 
teljes nagyságában elvonul egy pillanat alatt, és 
lassanként megerednek neki is a könnyei. 

Azóta évtizedek múltak már el. Ezen évtiz~
dek, felette sok szomorúságot és keserűséget hoztak 
a pápaságnak. Az egyházi állam a régi határok 
közt régen megszűnt, és a mai, csak mutatója a ré
ginek. De így kicsiny volta dacára, azt mondhatjuk 
teljes joggal, ma m~g jobban igazolja isteni alapí
tását, mint valaha. Oszentsége ismét szabadon jár
kel nemcsak Róma falain belül; sőt el is hagyja 
nyaranként és kivonul Castelgandolfo-i nyaralójá
ba, hogy kipihenje az év fáradalmait. Most azon
ban. hogy Itália harcterület, sőt a fővárost sem ki
méli meg az istentagadók serege, Öszentsége még 
nyaralójába sem mehet. mert azt is megtámadták a 
repülők. Az isteni Mester idézett jövendölésének 
nyomatékát, talán sohasem éreztük olyan kéz7.el
fogható módon, mint jelenleg, amidőn Európa né
pei, azt mondhatnám valamennyien ismét fegyver
t·el állnak egymással szemben és milliók hadakoz .. 
nak, hogy állítólagos jogukat kiverekedjék, 'lme= 
lyeket az istentagadók s azok barátai képmutato 
módon hirdetnek. 
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A pápák történelmi távlatban 
P. Schrotty Pál, O. F. M . 

Szent Szimpliciusz a mult számunkban felso
rolt érdemein kívül, még meg kell említenünk az 
ö nagyszerű, az Egyház belső életére irányuló :ö
rekvését is. 

Az egyházi jövf'delem helyes megosztása l>s 
szociális gyümölcsöztetésE" állandó gondját képeztP. 
E célból négy részre osztotta a rl"ndelkezésrl" úlló. 
ill. befolyt alamizsnákat. Az E"lsö részt a szegények
nek és zarándokoknak, a másodikat a templomok 
javítására és fönntartására, a harmadikat a klérus 
neveltetésére, a negyediket a Szeniszék szü}<sl>gf2i
nek fedezésére fordította. 

Ez a bölcs és mély szociális érzéket eláruló 
intézkedés lényegében még ma is zsinórmértékét 
képezi az E"gyházi vagyon kezelé-sénl"k. Ha egyik 
másik helyen eltérnek ettől az E"gészséges É's igaz
ságos vonalvezetéstöl, az illetékes egyházi ható
ság mindíg megtalálta az útat a megzavart állapot 
helyrl"billentéséhez. 

Emlékezetes magyar szempontból a S. Stl"fano 
Rotondanak nev. templom általa való megépítése. 
mert ez a templom Rómának az egyetlen Istenhúza. 
amely nemzeti temploma volt a magyar népnek. 
Az idők folyamán ugyanis a világnak majd min· 
den nemzete egy-egy templomot eml'lt az Örök 
Városban. a saját E"gyházi érdekének védelmére. 
Rendesen egy szerzet vezetése melll'tt abból a ne!ll
zetböl származó fiatal levitákat ne\'l'ltek ott. akik 
késöbb hazatérve. egyházi vezetöi IPttek népük
nek. Rendkívül bölcs és nagyjelentőségű intézke
dés ez, ml"rt a Róma örök és hamisítatlan szl"lle
mében nevl"lkl"dett E"gyházi fé-rfiak mindíg okos és 
mély katolikus szellembl"n vezették né-püket az !R
tl"nhl"z. 

A S. Stefano Rotondo ml"llett épült zárdában 
É'vszázadokig a magyar Pálosok töltötték bE" ezt a 
magasztos hivatást. 

trdl"kl"s vonás !"nnek a pápának jellemképébC'n 
a társadalmi és E"gyházi érintkl"zésben bevezetett 
finom és igazi krisztusi modor. Tudjuk. hogy ö vol! 
az első a pápák közt. aki a ,.Kedves Fiam" meg
szólítást alkalmazta még a császárhoz intézl'tt ll'
veleiben is. ami a mai napig szokásban van. ha a 
Szentatya fl"jl"dl"lml"knl"k ll"velet ír. 

Utódja Szent lll. Félix, kilenc évig vl"zette 
Krisztus nyáját Szl"nt Pé-ter székéből (483-492). 

Sarja volt a hírl"s Gens Anil>lüníetaoihsnrdlc 
egyik tl"rtermékl"nyebb ősré-gi kereRztény tör7.SC~rl
ládnak, aml"lyböl az l'lsö kerl"sztény Rzenátor. 1;ibh 
vÉ'rtanu. számtalan szl"ntéletü fí>rfiú É's nö. sr.k 
főpap. köztük kiváló pápák. mint Nagy Szent Gl'r
gl"ly É's késöbb a nagy III. Ince pápa származott. 
Az Aniciák családjából származik Boethius is. az 
őskerl"szténységnl"k egyik ll"gnemesebb bölcselöjP 
É's államférfia. ki Arisz1oteles nehánv müvét for·· 
ditotta IE" és .. Filozofia Vígasztalásáról" szóló hín'> 
könyvet írta. 

Kormányzásra termett. erélyes jellemű férfiú 
volt. Az igazsághoz minden körülményl'k kiizött 
ragaszkodott súlyos áldozatok árán ís. Az akkori 
idők járása nagyon mostoha volt. akárcsak a mi
énk. Számtalan visszaélés ml"gszünte1ésére Ze!'ló 
császárhoz levelet intézett. aml"lyben hosszan ki
fl"jtl"ttl" a rendellenességek okait. stb. A császár 
rövidebb jelentést kért, mirl" a bölcs és erélyes pá
pa azt fl"lelte nl"ki: ,.legyen meg az akaratod, de 
tudd meg, hogy az igazságot annál kemEnyebbcn 
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.fogom mondani!" Ehhez a bátor szóhoz hozzáfiízte 
mé-g: ,.Neked csá.~zár. a .földi dolgok .fölött 1Ja11 hfl
talmad, az eg11há:i dolr1ok 11e111 tartó::11ak Rád. 'i'r:
hát, bí::d azoknak intézését a:okra, akiket lsten 
erre rendelt." 

Ezerszer ismétl'lték ezeket az apostoli nyilt
~ággal és bátorsággal kimondott szavakat SzPnl 
Péter utódjai az évszázadok folyamán. hogy <1., 

igazságot védelmezzék. a szegényekl't Ps l'lnyornnt
takat megmentsék és a krisztusi szeretC'!ct diadalra 
segítsék! 

Mindl"n nemzet. mindl"n nép. minden irlök \'~· 
zetöférfiai megingathatatlan C'lvPk gyanánt tar•~{,k 
l'Zt szem ük l'lőtt! 

l. Geláz pápára l, aki 492-től 496-ig km mú
nyozta az Egyházat, kiváló l'gyházi író lépC'tt a 
pápai trónra. DC' ugyanakkor nagy szervl'zési tu
!ajdonságot árul Pl minden intézkedése. <·s rPnrlki
vül érzé-keny szín·t a szegényl"k iránt. 

Ö mentctte meg Rómát gyors. energikus é-s út
fogó intézkedéseivel a 4!13-ban az Örök Vár0sra :~ú
dult súlyos éhinségek katasztrófális kiiwtkf'zmi•
nv!'itöl. .. Semmi sem díszíti jobban a papot. mnnrl
.i~ c.qyik levelt'-ben. mint a szegé-nyC'k iránt táp!ált 
ióságos könyörüle!. amdlyel vé-delml't é-s táp!ál<;
kot nyujt az C'lhagyottaknak .:·s gyöngéknC'k.'' 

A szegi·n~·ekPt n~·ih·ántartotta: az alamiz~n:'l
J.:at lt-lkiismeretes<'n kczl'ltC' é-s szigorú volt a~m;;'·: 
igazságos elosztásában. 

Swnt DénPs a legÉ'kC'sebb kifP.iPzi•spkk<·l nH
~~asztalja Szent GPláz pápának nag~·fnkú szerr1nt(·' 
a szl'gényl"k iránt. amikor monrlja: ..... szpgé·,l~'<'il 
halt meg ö. aki éiPI(•bC'n számtalan szegén~·npJ.: 
at~·ja PS hüségC's istápolója volt ... 

Neki is számtalan nPht•zs<•gp lámadt ·1z F..cv'1i1' 
bt>lsii ügyeibE' állandóan hPlPavatk0zó Csús~úrral (·' 
azé-rt egv alkalommal f'?.!'kPt a ,,;n· akat mnnd••l i:! 
1wki: .. Vedd tudomásul. Császár. kt•1 ha1alnm k<>·
mán~·ozza a világot: a pápa é•s a t·súszá r DP a p(• p;. 

hatalma fölülmulja a császáré-t. m<'rl a Sr.·ntntv:• 
a földi hatalmasok IP!kt•rör is tartózkodik szúm
adást adni majdan az Úrish•mwk ... 
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Albrel'ht Edith. 



Mindig előre l 
P. Kiss Szaléz O. F. M. 

Sokan tévesen ismerik Szent Antalnak, a ·~so
dák szcnt,ii•nt>k élt•tét. Komolyan hiszik, hogy élete 
a csodák láncolata, és igy mi sem természeteseb!:>. 
minthogy szintc úszott a boldogságban. Pedig, ha 
i•ltd. komolyan mcgvizsgáljuk, alig van szentjeink 
kiizül annyira .. szcrencsétlen" csak egy is, mint ö. 
Hosszú i·vPkl'n át semmi sem ,.sikerűlt" neki. 

Lisszabonban nl'm találta meg a magányt, ez
i·rt Coimbrába mcnekült. Coimbrában nem lelte 
nwg \'t·g~ii célját. s minden gúny ellenére elindult 
az új i•let fplé: fprencrendi lett. Az új testvérek 
kiiziitt a kPzclPti boldogság csak arra szolgált, hogy 
<'iiiko'-~zitsl' az újabb ,.felsülésekre". Vértanu sze~e-
11'1t \'nlna lenni. A pogányok közé készült, de ha]ó
tiiri•st szcnvcdctt. Az európai partokon szinte a ha
Júl kiirnv(•kezte, amikor vette az örömhírt: a '5z•!
' ;'d'i :\t~·~• meg fog jPlenni az Asszisziben tartandó 
·~\'i·hn~·<'s-káptalanon. Oda sietett. Látta a nagy 
• •·nclalapitót. ele szót SPm válthatott vele. Sőt. 
;omikor mindenki hazafelé indult, öt senki sem kí
\·:·on:a magával vinni. - annyira "ismeretlen'' 
\·nit. l~:y kPriilt .. ismcrPtlenül" a Szent Pálról ne
\'<'Zl'l i rPmtPségbP. Ott viszont nem sok .,jót" néz
·, k ki bL•Iii](•. Mégis itt kezdörlőtt el ,.szerencséje". 
onn[•t indult Pl arra a nevezetes elsömisére. amely
r• >l <'lki·sptl a szónok i•s neki kellett engedelmesség
hiil hPszi•lniP. l':gyszerrc .. felfigyeltek rá", olyan ki
\·,'dóan beszélt. DP mPnnyi minden, mennyi belső 
1!\'ll.f!lalanság. mPnnyi aggodalom gyötörte késöbb 
.:pnstnli munkáji1han. Hányszor érezte lelk{oben. 
1:n)!v ~~ink .. t<'hl'iPtiPn" a megátalkodott bünöoök
: •·l. szemlwn ... 

!la a snk sikerf(•]pnsi•g közölt igyekszünk Szrn
•(ink klk<·t r•s l'g~·énisiogi•t megfigyelni, számos in
rlit;í,t n~···riink napjaink kert>sztjeinek elfogadásá
r·a. a ha jok iidvö,;s(•grs Pl viselésére. Figyeljünk hát 
·,, d\'<'s Púrt fogónkra. hogy a megpróbáltatások ne
!,.··.• órúib<t•l iicl\'össi·.c:Psen csp]ckedhessünk. 

l. S:C'III A11ta1 mindenkor az I.~tent ken·.~tE'. 
:-;,.m .. g~·{•ni \'á.!!~· ha.itotta. nPm a saját szeszt•b·e 
nuatt hn11takozntt ki szüiPinck ölelő karjából. ha
!"'lll ... gvszerí'i!•n és megmásíthatatlanul az Istenért. 
'): i.-ml'rtl' meg if.iú ll'lkÉ'vel. öt szerette minclen 
, ,,·pp \'PI'Í'\'l'l és ;;(•rrttp kivánt t'lni ezen a vilá
.• ,,11. C:<ak t•z{·r·t i·rthdii. hogy nyugtalan a sok ~·.ü· 
:. q ,·., rokoni ];ítngatás miatt. Ezek a látogatások 
•:iss/:1\·itti·k képzeletiot a multhoz. az Istentől :lZ 

, :nhr·l't·khl'l Pl'rliq iihPnnl' minden az Istent t's nem 
1' t'n1ht·rl'kt·f !'Zomja?.ta. 

r·:mlwri sik<·rt;•lf'nsi•geink. bajainknak legmé
:y,•hh fnrr;'.sa az. hog~· legtöbb dolgunkban önma
"Uilk:lt. n"m az Tsl!•nt k<'ressük. Saját céljainkat 
ki\·ún:uk Pli·rni. rwm az IstPn örök terveit igyek
•iiink bctl'liPsíteni. Emberi naggyálerésiink ermbl!
,.,;~; lote11 ;,tá11i komoly .•::omjríságunk kezdetére!. 
\ h:\horú a baj. a h~jli•ktalanság, a betegség. a 

•.rult iissz;•omlás~ nagv ·ösztönz(os Prre. Figyeljüuk 
J,;,t a hajhan Istt•nrP. ·1\I(og bölcst>bb. ha már l'llv; 
o,;.,.;,njuk mq.(ism<'r·ni öt ios \'elünk szemben \·alo 
., .. ll!di·kút . 

. :!. S::e11tii11k rildo::atosan lépett az ú.i útra, 
,.,",.,,, hitr• .o::eri11t közelebb pitte az Istenhez. Nem 
hagyta p) ií fdületPsPn a régit. a jót. Százszor mcg
t:olrlolta Plhatároziis:lit. százszor mPgkérdP1;tP ll'l-. 
ki-t ,·.s a hPnnP n·itiizii IstPnt: .. mit cselekedJek? m1 
a flo akaratnd?" ·s ha megisrnerlt> az új eszmét, 

mely közelebb segítette a végső célhoz, akkor sem
mi sem volt a számára olyan nehéz, hogy ezért a 
nehézségért lemondott volna az eszme áldozatosabb 
szolgálatáról. 

Amikor a csend és a kegyelem megérinti a lel
künket, s lehullik szemünkről a világi hályog, ak
kor pirulva ismerjük el, hogy önzésünk, kicsinyes
ségünk, túlzott beképzelésünk akadályoztak ben
nünket a tökéletesebb megvalósításban. Akartuk 
mi az Istent, kérdeztük is öt, hogy mit akar velünk, 
de amikor felrémieni engedte a reánk-várókat, ak
kor nem volt elég bátorságunk azt akarni, amit ö 
tervezett ideiglenes és örök javunki:a. Pedig 11incs 
nagyság és nincs becsületes előhaladás áldozatok 
nélkül. Fogadjuk el készségesen a ma keresztjeit 
és ne fussunk el az áldozatok vállalása elöl. Ne 
feledjük, hogy a futás ez esetben szégyen és nem 
hasznos. 

3. Isten t'álasztottja nem lett rabja elgondolá
sahJak, a bajok közepette is a "mélyebbre" tekin
tett. Talán vértanúságra való vágyakozásban érvé
nyesült nála ez a nagy lelki önfegyelem. Kívánva 
kívánta vérét ontani. s mégsem sikerült. Sőt a va
dak, a pogányok közé sem jutott el. Nem lázad('I
?Ott, nem is fogadkozott: csak azért is meglesz! 
Elesettségében is egyre azt kutatta: mi ezzel az 
Isten szándéka? S mindíg azt tapasztalta, hogy nem 

A. Setkowil'Z: Jézus és Márti'. jár titkon a magyar róna 
ért'tt kenyérföldjén. 
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hiába kutatta az isteni tervet: közelebb segítette a 
baj, az önátadás és a mélyröl fakadt "nehezebb" l'i
fogadása az Istenhez. 

O, hányszor tapasztaltuk önmagunk életében 
is, hogy milyen könnyen két keresztet teremtün!{ 
magunknak egyből. Nem és nem akarjuk, amit az 
Isten tervezett vagy megengedett. Okosabbak sze
relnénk lenni. Pedig ki adott még tanácsot az Is
tennek? Értsük meg jól: a felületesség értéktelenít, 
míg a mélységek megértése feltétlenül gazdagít. 
Tanuljunk meg kiegyensúlyozottan a rejtett való
ságok után kutatni, még akkor is, amikor úgy 
érezzük. hogy pillanatok alatt kellene döntenünk. 
talán egy életre kihatóan cselekednünk. 

4. A .feref&Crend büszkesége, Szent Antal bol
dogan sietett a Szeráfi Atyához Assziszibe, s ime. 
még beszélnie sem sikerült vele. Milyen természe
tes lett volna. ha Istennek ez a két nagy apostola 
az első találkozás alkalmával azonnal felismerte 
volna egymást. Nem ez történt. Ferl'nc testvér 
központja volt a gyékényes-káptalannak. Antal 
testvér pedig csak kispontia. S mégsem volt fölös
leges a találkozás. Szentünk jobban megismert!' 
rendjének igazi szl'llemét. tisztábban megfogalmaz
hatta önmagában. hogy mi lesz a feladata. 

Nagy lelki érettsél!llek a iele. ha becsüljük Is
ten választottjai!. de ha az Úr nem akarja öket a 
javunkra felhasználni. akkor magunk sem erösz"l
koskodunk. Van lelki tolakodás is. Bizonv sokan 
szenvedünk ebben a lelkibetei!Séltben. Sokan sze
relnénk a szenteket a magunk szolgálatába állítan; 
Keressük csak az Istent őbPnniik €>s biztosan €>r
demszerzó lesz irántuk való bizalmunk. Bi?.tos. 
hogy személves élménv nélkül is a javunkra lesz-
nek. ök. · · · 

5. Pádua nagy fia őszinte elre.itettséqben :!It. 
.•emmi feltúnót sem cselekedett. hogy . .felfede::z6k". 
belsőleg mélyült el annyira. holtV tetszl'tt az (•r
nak öt megismertetni a .. világgal". A Szent Pálról 
nevezett remetesél!;ben nagyon ei!'Vkedvűen teltek 
a naDok. Szentünk jámborul befelé vizs~tálódott. 
Külsóleg talán a kelleténl-l is .. ÜitVetlenebbnEo"k" 
mutatkozott. Nem is sokra használták. Mindt>n rí-1 
nélk(l] vitték magukkal az t>lsö szPntmisért> mt>g
hfvott atvák. Szintt> finom I!;Únyként est>tt rá. n 
lel!;használhatatlanabb felszentelt papra a választás. 

hogv szónokoljon. Ö engPdelmt•skl'dl'tt l'löljáróin1k 
és 'az !'>letét Vl'zérlii kt'l.,tyl'll'mnck: úgy bi'sz•:•Jt. 
mint kt•vl'scn kortársai kiizül. Rendjí·nek és a kro
rl'sztény világnak hamarosan a szcmefÉ'nye 11'11. 

Mindl'gyikünk i>letébl'n adódnak időszako'{. 
amikor jobb az elrejtőzködő l'gyszeJ·üsPg, mint 
mindl'náron való .. Prvényl'sülés". Sohsl' H•ljünk 
attól. hogy az Jstmbiil ps Jpgjobb í•nünkbiil szárma
zó értékek l'lkallódnak. Nagy míívész az Isten. 
hogy mikor használja fpJ képessPgl'inkl't. Csak ar
ra vigyázzunk, hogy a IICJ(l!f·•ág i>.• has:t1álhntósáu. 
.•cit a pótolhatatlanság nekép:elt,iei ll(' legyiink. 
Rengeteg igaz érték ment már \'I'SZl'nrliibl'. nwrt 
..föltétlenül világmentőnl'k" hitt<- ki-ki önmagát. 
- mégpedig idő l'lött. Aki fejét vPszti a nem várt 
pillanatok idején. mindent elveszíthE't a mei!;Pró
báltatások sötét éjjelén. 

6. Szent Antalunk élete é.~ megdic'.~Öiilésr a:c'r~ 

nlu r<odálato.<. mPrt iqazi nldo:-ata fiilfPdP:trtP::rl:nr 
1 p•n0dött. A világ. a köz\·Pill'n körnvP~l'tP 1"0''' 
,r a,.tte. hol!v mPnnvit P~ milv ~okfi'lPkf.nPn ~7.C'"
,.,.f1,.tt a lE'lkPki>rt. BPlső ~·ötrf'lmPi a híín P.". :1z 
;;.7t i1nök l<'!!vl>zi'sP l>rrl0ki'bPn sok<zoro<nn narrvol'
h~k volt~k a ré-1<i szpnv<•rl6s<'knPl. 1"1 minrl,.nt i)!-ii~· 
,,,,., ,·állalt. ~zintP föl,.mf.s·,tptt,. iinmn'!:\t n r:'Jhí
·•nttak€>rt. LPlkP<Pn. örvf'nrl"Z''"· f.!!l> P~ illato< ·iL 
rlnzat \·ol• a l<'lkC'k úlrlf'zati nlt~r8n. 

MC'!!rlicsiiíil€>~tink ""m r!!VC'nlii az7nl. amil " 
,-ilii!! nvúit. nmiknr f<'lfr>rl<'z fos """''ink.~nt ;;."..,,_ 
,..,.], Az- ioa::i i>rtf?krl: n- iiriik htr'kC'~· 1·ilánáhrí! ,.". 
Iók. Sainos. mn lr,.;nhhiaink is nf'hP7"n ~kari:i 1< 
,..,,..!!Prtl'ni. hor<v a7 örök rrkölcsi. lf'lki. <?rllnmi ''' 
'<r<!'v"lmi Prtf>kPk Pf\'PnvC'siili'<r ;f!éisznrííhh" "''"' 
··:;)ar~ JVT" kl'll i<T~z;ln rn"""lkm·fls nPlkiíl hrl,-•:,n 
";a kinróhfllt ;.~ hrdll rrtf.krk <7n)(Y;llat:.íhan. '.1"·'! 
;,kkor i~. ho fPlr>rnf.~ztrn,.. r7 n h"1vtf111:1s 1 

'F<zmPlk,.rlitink-r<o!'rlnlknrli"nk! ~zf'nt Ant;,
lunk korának lf'P"l'arrvnhh;a 1Ptt. mC'rt !!'Ítnt ,.,.,, .• , 
a·~ f'rknk•i rombolá~nnk. M" nmk 1P<7.1'f'k n •,..,,_ 
na!!vobbak. akik mrrnrk "''P<7 f'mhf'rki''1t k"fnli. 
kusnk fo~ ma!!vnrnk ],..nni f'hhron " hnz:ihnn :17.'···• 
hoP"v a l<'n!!ernvi mmhnl:\, kö?"nl'ltP .,.. állin,, ~, .... 
a iövő építPsP P~ ~znl!!álntn. Sok inrlit:'•sl nvrorii•,:, 
"hhC'z ~ hr>J,·tá lli1sho·, kprh·r< ,·rr'll\•:"'"tíinkti>1 . 

~-,,..nt :\•1tfllfnl. 

A szellem, a lelkület, a világnézet mPgújho·~ása R megújuló világ! ... Ez 
alatt értem a régi Evang~lium krisztusi szeiiPmét és a régi évezredPs HRzfl nemf's 
történelmi multjál, jogait, fejlödését ... AdhAtunk tengerf'ktnl lcngr·wkiu. nApf(·ll~Pitr
töl napnyugtáig ler.iedö orszÁgot egv lélek és kellö vilá!!szemléle' nélkiili népnPk 
mit meghódított nyers Prövel. kArddal. azt nem tudiR holclogítRni 1'1-1 !llf'!!lmln.ni 
élettel. Nyomorult és boldogtAlem földdé silányít.iR ... De acl.iunk n IP!kf'sPdésnC'k. 
a kellö világnézetü népnek egy kis otthont. Pgv tAlpalatnyi földel -- hnlrlog nép 

terem azon, felkacag olt a gyermek és szociális prohlémAi megoldásóhan háltíl
kodik az ember ... Ne gondolják, hogv ezzel talán sPmmihP V('SZPm HZ ezN év 
földi jogait és határait l Egész életemet ráfPltern olt SzC'g('den .. Pro R "g no Mminno". 
hatvanhárom vármegyés Kárpcítos Hazám oltárairfl. DP én nPm n~i'C'm vAkon 11 

földi jogot, vagy az ezeréves hRtárokRt, hanem az.;rl clolgozom. hogy f' jog és 
ezeréves határok közé teremtett magyar nép lélekkel és szellemmel töltse hP tt 

neki juttatott földi teret. (lfzdcíc=y-7.culrcwec:: István) 
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Vi&~ú 

MONTECASSINÓRA 
'" :, M'f:'~'W~P.f.'l'~"~' ll! lll lilii. ill tt_rzydlfoJJ1ilíii.II!!M ili!i!lltJ.IHllt•fal>' 

Mn_J_ltl'cassin~ az Plmúlt hetekben világescmé
ny.~k lwzPp~ont.Ja?a került. A rádió, napilapok, fo
ly_mratok szazaJ hirdették: Montecassinó nincs töb
be! E szomoru események olvasása közben felejt
hPtetlen ernli-k elevenedett föl lelkemben. 

Nyár volt. A forró nap erősen felhevítette a 
földe~. Az égbolt tiszta volt. Parányi bárányfelhő 
scm uszott sehol. Tiszta a levl'gö, és kék az ég. Kék. 
am1_lycn ~sak Olaszországban mosolyog le a fáradt 
ku·andulo~ra .. A vonatunk élcsen kanyaradott, s 
hu:tl'll'H fcke~csscl mPgállt. Cassinó! Gyors egymás
utanban ugraitunk le. Sietett mindenki mert a ko
l'sikb~n már fülledt a Ievegö, bárcsak kora délelőtt 
volt l'S az árnyi•kok még nyúltan feküdtek el a 
földön. 

Cassinó kicsin~· városka Róma és Nápoly fele
útján. Nem különb. mint Italia többi kisebb városa. 
Nt•m is vonzott bennünket kopott. ódon falaival. 
Hiszen száz és száz ilyPn kis várost láttunk már. 
BPnnünkPt a városka közvetlen szomszédságában 
l'ltPrülii középmagas hegy i•rdekelt: Montecassinó, 
anwlyriil büszki•n tekintett le ránk az év·százados 
monostor. Ott ringott Szt•nt BC"ncdck rendjének 
biilcsiijp 1-100 i•n·vl l'Z diitt. Montccassinó mered·~k 
hq~yfal. mL·lynPk nwgmászása nem volt könn~·ü 
f" l adat. Az izzó napsugárban fáradtságos lenne a 
hc·gymászás. az(•rt a kiinnvl'bb és romantikusabb 
tttat választottuk: a köti>ipályát. Érdekes utazás 
,·olt l'Z. A púl~·a nl'm pgyéb. mint kPt oszlopra ki
fl'szitl'tt drótkiiti-1. anwlvPn csúszik föl és Ic a 
mimkn olda!J·úl kiirülzá;·t kis fülkcszcrü házikó. 
G~·anaknd\·a nC:•zP!!;<'ttük a hosszú pályát. amelynek 
~z l'gyik v(•gl' l'ltünt a messzi magasságban. Ft::
h·nken szúlltunk bl'lP ~~ kis fülkébe vagy nyolcan 
l'g~·sxt•rrl'. A .. \·nnat" megindult simán. Himbálóz
tunk benm·. mintha hintán ültünk volna. S mikur 
már I:JO-<!OO mlot<'ITP ,·oltunk a föld felett alat
tunk tátongott a szakadék. éreztük mindn.yája!1. 
hog~· az r~ten kt•zi•bpn voltunk ... Mindíg azt néz
tük. hog~· nwsszi van-l' még az állomás. És vi;:s
!!;illtuk a kiih•l!'t m·m szakad-e még? Visszaszállt 
•·n·inkh,• ;t h:'1tnr<u::. amikor úiból földet értünk 500 
mi•k!Tt·l ma!!;a,;ahban. mint ;,honnan Plindultunk. 
\k;~,.,~,-.,z•·r ,.;,,;;apillantottunk a lábunk alatt C'l
'vrlil-, \"'ll~~-! l' l' • ..;~:!1Úra t··s . ..;zpmhPn az •>gben~~-u~ó 

~--- .... -- ··-·-, 

:\ numlr<·assiniti koloslor látk~pe. 

P. Dr. Zental Marcellin O. F. M. 

kopasz hegyre. Egy-két perc és már is fenn voltunk 
a híres monostor bolthajtásos kapuja előtt. E kapu 
állandóan nyitva állt az idegeneknek, és épp oly 
szeretettel ölelt magához mindenkit, mint amilyen 
szeretettel fogadtak bennünket a montecassinói mo
nostor örökös lakói: Szent Benedek fiai. 

Komoly, tudós szerzetes kalauzolt végig a ha
talmas épület-kolosszusban. Elöszőr röviden vázolta 
a monostor tőrténetét, majd végig vezetett ben
nünket a sokszázéves falak kőzőtt. A bencés tudós 
csak beszélt, oly jól illettek kemény ajkaira a sza
vak, s mi, Szent Ferenc legkisebb fiai csak csodál
kozni tudtunk azon a szellemen, mely: betöltötte az 
~:gész monostort és minden lakóját. Onkénytelenül 
mindegyikünk Alvernára gondolt. Úgy értztük, van 
valami rokon vonás Montecassinó és Alverna kő
zött. miként a kf>t szent hegynek két szcnt reme
téje: Szent Benedek és Szent Ferenc között is ta
lálunk lelki rokonságot. 

Montecassinó már a pogány világban is isme
retes hely volt. Fenséges sziklaormán Apolló-isten 
temploma állott. Kr. u. 527 körül nursiai Benedek 
hág fel e hegyre, megkereszteli a pogány szentélyt 
i>s leteszi alapjait a jövendő monostornak, mely 
századokon keresztül a keresztény kultúra közép
pontja lesz. 529-ben megírja reguláját, mely irányt 
mutat a kibontakozó középkornak. Ennek az új 
iránynak a szellemi harcosai elsősorban maga Szen.t 
Benedek. majd fiai és szellemi örökösei: Nagy 
Szcnt Gergely, Szent Agoston. Venerabilis Szent 
Béda. Szent Bonifác, Szent Oszkár. Szent Albert, 
Szent Gellért és sokan mások. 

Montecassinó monostor történetében a legér
dekesebb, hogy oly sokszor elsöpörte a vihar és 
jelmondatához híven, "succisa virescit", pusztulásá
ból mindannyiszor új élet támadt. Már 580-ban a 
longobardok pusztítják el, és csaknem másfél szá .. 
zadig nincs élet a kihalt monostorban. 718-ban újra 
éled. 884-ben ismét elpusztul. ezúttal a rabló sza
racénok kegyetlenkedéseinek esik áldozatul. 94 t
ben térnek vissza az ősi helyre a szerzetesek A 
\'irágzás korszaka következik. melyet itt-ott elő
forduló szenvedések és politikai harcok tesznek 
•:áltozatossá. l:l49-ben földrengés pusztitja l'!. 1-:b
b;iJ a romlásból is hamarosan ki\•irágzik. A XVI. 

A paradit'som kapuja a kolostor udvarán. 
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Az apátsági tl"mplom bt•lsl".it•. 

században B ramante tcrwi alapján átt'pitl'l t&k i•.; 
17:!7-ben XIII. BencdPk pápa felszenteli<· az új 
apátság épületét. 1799-ben Napolcon katonúi rabol
tak. pusztítottak Montpcassinón; 1860 \'iszlmt az 
olasz szabadkömü\·es kormánv elvette a benci•sL•k
tiil. és nemzl'li mükincsnC'k 'nvilvánitotta. s t·ttii\ 
kczdw a tulajdonosok csak mint örök lakhatnak 
iísi anvaházukban. 

JÓ bencés atyánk ,·égig\'f•zett•lt bt•nnünkc-t a 
hires Bramante-i udvaron. mclynek közqJ(•n a ko
lostorokra annyira jellegzetes Szent Bem•dt>k ku, · 
ja áll. Az egész ud\·art a fenséges hatású n~·i1,,tl 
folyosó árkádjai ölPlik körül. Innen szélt•s lépcsii
kön a .. Loggia del paradiso"-n (a paradicsom árk.1-
dos fol~·osóján) át. egy kisebb ud\·aron hrl'sztül 
.Jutunk cl a templom ezüstkapujához. A g~·ön~·iini 
bazilikában magunk s!"m tudjuk. min esodálkt•:é
/.Unk cl jobban. a templom kü!önlt•gcs b:, ro kk i·p' · 
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ti•szctében. a százszínü márványberakásokon, Go
licini müvészi faragású stallumában vagy Luca 
Giordano hatalmas falfestmé-nyeibPn. Az áhítat l-s 
csodálat szakadt ki szívünkböl. A st>kn•styc mÍ'ltó 
templomához a maga gazdagon faragott szckr(•. 
n~·t>ivl'l t's mozaikpadlójával. 

Az út tovább wzl't a kön~·vtúr ft> ll•. 1\lindnvú · 
Jan hallottunk már et-riil a hín•s kiinyvtúrról. ki,út 
(•rtht>tií érdt>klíir!l>sscl li•pjük út a tudom:'m~· idii- (•" 
porlt>ptp küszöbét. Hosszadalmas volna hl'szi•lni 
mindarról. amit itt láttunk . .'\z(•rt csak n<·h:íny 
actatra szorítkozunk. nwlv hin•n \'isszatükrözi a 
l<iinv,·tár \'alódi ''rté-k(•t. 2ooo kóclex n•jtiizik [;,\.li 
közÖtt. Cicero. Ovidius. Tacitus l'" "g~·(•b hirf's írok 
munkái. Ebböl kb 800 a XVI. század f'líitti idiik
hiil való. Kb. 100.000 kiitPtn~·i kíinyv. 4o.nnn p:, .. 
rai. császári é-s királyi okll•\·i·l található it1. !rit
tartozik mé-g az ért(•kps ki•ptár (•s a mndPtT• [c·!
szt>relésü nvomda ís. A nvnmdában úllítj:'1k l'h :;a. 
;át kiadásti könyveik<>! .. 

A könvvtárból hn;,;szú. gvíinvíiríí boitha i~ :l,,'' 
folvosékon 'és márván~·l(•pcsökiin .futo1tunk p] s,,.,,~ 
r;,,;1Cdl'k <-gykori sznbúj(•hn. ml'l~·pt az ut(,knr :.-:1 
pnlná\·á alakított ál. F.zt a kis kúpolnút. \·alnn•;n~ 
~zPnt Benedek krintújá1 múr a modNn lwu:·""i 
müvésZl'k díszitptt{·k ff'l l'<'l11<'k rn•skóikkal .\ 
munkálatokat mnga az iskola alapítója. L•·nz n,·;-,;, 
\'C'ZCitP. Érdekes mPgPmlítPni. ho.!:!~· az t•gí•sz ,-.l,ii
h·tben a legtöbb é-pití•:;zl'li sti!us szóh()'/ iutn1'· .o 
rnmán. a barokk. a rPnPszúqsz: a fr·s~t.':-'ZP1hl·n t···· .r 
mnzaik díszít(•sbl'n a ll't:sz;•bh :1 ht•uroni stíln< !\'ii 
l';-;nda tisztaság. miesncla ra.l!'"' J_l!;Í~. szc"·p~(·~ t·~~~ 1 •\!.~ 
mind<•nhonnan fp](•nlc sziniC' azt .l!nndoltuk. lv•:•:: :o 
n;.,radiesnm C'löcsarnnkúhan úl~11nk );linrl:ln~1Yil::·i,. 
l. Jké'bPn fC'l1nlakodntt a 111l'.l!g~·i,zf',rl,-,s••-.: ··li:-.rnt·r·· 
}'n~ v n1l•g Rón1úból is l·rriPI11\':-: \·nl t t·l!.;r r:lnrl: ,J-:. 1' 

1: i ~~ szt'rzetC"ssl•g- l'ITil' :·l··~i kt·a~·h< · h·i'l't'. :\ln nt'·~·;,·. 
,·nóról büszké-n. ldvkh"n mc-•.!gazda,;r>d\·:, Ji·r'"'':.: 
\·:ssí'a az ilrilk ,·úrosha 

Ft•l<·.ithl'tl'tl<•n maradt ,.z" kir:.lfli> 1:>· 

~ ma itt állunk. Flilüni-:.h•·t~ -.:/;IZ>/111 ,., ~,_,, 

~· ... t·nc: :\lnntt·ea!'~inc'l niiJl' . ...; tilbbt.·' Szintt· lll"l"l! ,,;:·t· 
·~1k .Pl hinni. hoJ.!Y a ,-;dlú...;, <I t•·!"~t·nt·lvn1. ;1 1:1•i-. .· 
·:t.t·t. az i'rtl•kt'k ~'Zt'l"1 IP•i \'Út"tt nH·;...!:-t•tntni.-..u.l~ , ... 1 .~:• 
Szinl<' klw!Ptlt·mwl< tar: i11l:. h••_~,. " f•·n,•·c:< 
l-:.~ld'1!" Rrarnantl'-i i.uh·;tr ···ip11:-:11t1l~. '' har,,i .. i. ),·:lll 

lnn1 <.·lt\qPtt volna. l·:-.: túz n1arLilt"·) ... ;·n·~·~ lt·!Inr .1 r~ ; 
1iókat l·ril kiln~;vtúr ,-.~ J,,··pt;'tt· ll•· h! .. Ih:t tH·Jn ;,: .. ,· 
:~1k l'lhinni n1indPZt·kt·~ :\ \·.Il,·,_ .. ,·,_~! du1 ,-;"nl r .. l 
K~últ fl'll·nk: :\lont<•t·<,:-...;int)n kf, k_,.,·iin 1~:·11: n1·t•·:,•i' 

.-\ szÍ\' mf'gszünt dnhtl_l!!Ii at ,··1•·1 nH·.!.i:-'/Üilt '1!'11:~
\lindl•nüt! nu!'ztulús. rrllll. hal;'1!. .\ lú\·•d•Hk• :·:L:\-\1 

ri(iq.!t'." nlin.1ha esak k•·:-:(·n·.~n·· .t pu:-..'~u::·I ... ~-'·: 4 
\lonh•cassinót ÚJból t·ll·rtt· tr:t~ik11..., ,.,·.:!;•·•·· fl 
:1y;ulsznr múr~·>. 

:\·~ t·n1b<.·r szÍ\'t··~ t·Jf,,_t.!ia il ft"l.icLtltlnl. it h<.til": l~ 

\·,hi.ti'<t !1('Yn kínú·; ... (•n1t11it ;-;t•Jn .... ,.111 t·!t·ll·l. · ;~: 
:11Ü\'t··stt·tl·1. :-.l'ln ,-,t!J:·, .. ,1. -..~·rn nH;,-nllt.•i..; ' \i"·-;,H\, 
L:11hár tü·p~i-~ az. ;11111 ]_,. irg;,]n;:d!;,nu! , ... 1 :~1;, r 

'•·~<·tüll 1:1:·nl l(· tn!:ld,·n1. ;nni ''' 1t"th;1 ;.;.t·rül D·· :1 '!'l 

;.l'=-'t'n·dünk t·!· !-iltl'•'i.":t ·.-i rt ·s('i t. h;t J,.,·;ú! j u': 
;,1\·irul~ S t·z (•\1<·1• lll'nnünk a r• 111\"ll\'1 .\ .<!1···•:1.1:•· 
:~~rnnk fi)J(itt f'g_,·;--;zl·r 1.11 fal:th- , Jnt·li..;, dnt·:-. r:1 11rl 

;11. l·J..! f<·lt·. a halúl ft·!t·tt I!Viíln: r~~~! :c· t··h·t. 
pusztulú,húl Ú.J i·lt-1 fak;>cl. ·nH·Iv ,z,·hh J,.,z. '' i·i• 
!>·sz. lstl·nht•z knz<·lo·bb .lll1 r:z :.d vr••t. \'tg:h/Lo:;i·,' 
kmatos ll'lkiinkn<'k. amikor romnkba !:'11 i11k hlll
ltttú mindazt. ar11i _...,(··p. an1i jó. ;ttni 111'1111·.~- ;uni (·r
l•·kPs \'olt (·s amit szl'rl'ltünk. 



EZÉRT IS FELELÜNK EGYSZER 
lrta: Dr, Viiö Mlhályné, 

SzínPkbl'n pompázó nyári alkonyat volt. A te
nwtiibiil .iöwt mPgálltam a lankás domboldalon és 
:~~·iin~·iirkiicttPm a tompa. kúpos hegyek mögül visz
_,zan!•zií napban. Err<'fPil• csend borult a vidékre. 
\lactúrkúk riípkiidtPk csak napszállta előtt, köny
,,~·ii szúm~·akkal (•ppt•n csak súrolták a lombokat. 

Kii•r\Pm a szi•les útra. Itt már sokan jöttek
nwnll'k. Akúrcsak az det útján. - gondoltam: -
ki porosan. munkától-fáradtan. izzad tan, napégett
n <f;,,. arrcal: falubPliPk. - Jegtöbbjük azonban, 
qy:u·aló \'Úrnsi s a fürdiiből jött, zajos tereferével, 
·-·~,g~- mnziba. t{mrba igyl'kezc>tt üde-frissen, kara'{
,·a. zsinatolva. 

Errl'fl'léo ballagott az iírl'g Gréczy bácsi. Mun
J.::"thúl .iiilt ií is: iin•gPmber módjára ugyan inkább 
,·,·;ti; .. tiiL·ski•rpzptt·' a sziíliibPn. de azért belefáradt 
,, ha ilactozúsha kora r['ggel óta . .Jól psett neki egy 
ki:-; rnt·:~pihr>n{•s útkilzbPn. 

i-:1-Pln!•zl'gl'llük a tarka tiimPg['t. az út mozgal
'""' k(•pi·t. az .. Pil['nt(•t['k'' fpJvonulását. Akara~!a
:ntl is I'!Tl' fordult a szó . 

. J .:"tf.ia-t•. Rag~·n[!úm -· ki•rclt·zlt- az ÖrPg- mit 
., ·!!1 'Zin·ltwk a falulwli,.k a \"árosi uraknál és fe
h"'l"lil"Jll'kni·l'.' Ezt a~ i>riikiis ctáridót ... mindíg lakn
dalnnt··. c·zt a pillangózást. Ezt a hPnyéolést dolog
:di"il·: !l.'" 

.. n,. hisz>·n ,.z,·k s•·m hl'nyéolnl'k pg(osz éo:en 
,,, ' szúl1:1m. :\ ,.{,rosiaknak is van dologidP
'"" ,, ,·.,·n·\.; tiihhi s;:~k:ihan. PZt Gn'-czy bácsi is 
:"d,,,' H:"nw:m jiiml>'k iri<• (·,-i munkájuktól kim['
! uh·~·. ho.L!~~ Jnt·.L!pihPil\"L' l'rilt r!~·üjt:-;enC'k az úiabb 
'l, un k:tl,nz'·· 

Tilolom i·n azt b. Ragvogóm. BPlátja t•zt is 
.;: o·n·hl·l". [),. azt 111•·;! ha~ZOil!8J:t!lliJ magyarázgat
",1 ;,·•11al·~. ak: ,·irr:HLlt óta kapál!. hogy f'7.ek a ci
•··,, t! azn. pillrn•rHÍ r11hrí iiÍ ft•h(·rnC:·pd; .. kidültpk" 
"l ,.,.i <.'ri~ ... cl(lln!..!iciilht·n~ l"a~·an mPg nC"m lát~7i;~ 
'<~!1! 1 ' . ..;. rnn~1dano'1. PZvk mi•g t·~~· szalmasza~:;t 
":" ·,·tkk k··n·sztlH·. most m(•gis újra h['nv(·itH'l{ 
_,,.,.~dll[! ~);.ir!l:.ti;ú, f:~ \'an hl•nrH• ni•nli igt~zsáp,. --
""~~,.,.,.J. 111111 i.,;:; a baj. hog~· üctiilm·k-pthennP_k. 
l',etn~·ln ;1;: b•'!.!~· nl!lr:nn.r1ira l,i,·a11\:oduak. ~ sernn:rt
.,.,.,· ... ,,., .\:nl\"ira fitnc:tat.i:"tl' a hl'n~·pJest. hogy 
11 .. ·1•."1!1 fi>il.!''ri·,.,_..,ik a rlolpo.~ r•mh<'r haraajót. l'virg 
.. , ··•i' a ;,·, J...:l'n h:tn~iút is kihi\·ják. -tette hoz
·;~ · '.•IY111ll'l.lan. 

1\, .. -,h~ 11 fi: 1Lt! Lúl\'llk hwikliztt·k arra hanJ!p:-; 
·-1\aJI:d :-.;,. 111 l111t:d-.. ·;h"ol jiittl'k. C'Sak ... iártatták" a 
j,,.·ikli! . 

.-\ i~·, i~l'l"!'~l'k ··rrl',l t·:-:zt··h·· iutntt. hna:v a vá,·o;:! 
",.Jda ;11 ;,r lll-"111\'in· m•·.gza\·arla a falusi fiatals~
:··•! 1;-;. .·\,. tl!Lnk;'tk i~ tnúr di,·ntn;.nak. napnznak. 0~ 
.,,.,,., in,·iil>n· a n..lli; mnnka·· rliirmiigiP. 

Jrkt.:1·n ,.-,·!1<-m t•·:·ip·:zt<·:IP 1'1 núlunk <'Z! :t 

·.·:.-.· :~:- '" --1. ,_,.,_, ;1 hi,·:d~· .. ,flc'l ht·n~·l·h-.:-;t -- "t~n!~_o\~~.~ 
• 11 ·!nl h.t!IL!;J~:·t·~ ul:'tn. tnl'l't n~·n1 1na~~cll. ~zn.-.. t.. 
, 1 • :"\. 111 í~\· t··itt·;..;, lll'Pl Í!!~· \'i"Plkt·rltek n•J.!I n1a-

• ,. "' . 1 .... ...: 11 .·n·~· :t; nl'~ 
.. C,akh"L!'" 11~:1 a mi<·ink kapva-kapnak a·~ 

· ' ·1· '··1 r··1 · 1·0 ·;rp« -- l\T1 ,J, !:•·'l pnrh·k;1n.. t'.Ptlt'\ll t n. d • t. h· .. 
t:;lfn, 1r t 1 ír~l't!,•1: a n 11 ·:dt'rt·n a r,s,•lh·ed,,shen (S r1 

""··d>l~rz11 ('qk :-;;(·ii•·l k .. ll ni·zni a parton, ahng~· 
llll>IHlj:"tk· a :-;!ranclr;;l. \·:zg~· akúr _itt a~ úto_n · · · _ 

Az ananl<'niik valóhan szoszPrmt tgazoltak 
a monrlottakat. 

Egy darabig hallgattunk. 
Újra megszólalt az öreg: "Azért a városbeliek 

st•m mind ilyenek. Sok derék városi népet ösmer
'"m és ösmerek ma is. Hányan ballagnak közülök 
velem együtt naponta a korai misére! Vasárnap 
bennünket is majd kiszorítanak a templomból, any
nyian jönnek. És akadnak illendően felöltözött fe
hérnépek a városban is. Itt is van jó, meg rossz. 
ott is ... Ember ez valamennyi .. _ Csak azt ne fe
ledjük, Ragyogóm, hogy aki magasabb polcon. lci
tetszőhh helyen van: annak jobban kell ügyet vet
nie magára. Fölülről jön ám a példa! Messziröl jött 
ember szavát hallgatják, tetteit vigyázzák. A ma
gamfajta pógárembert nem igen utánozzák, a vá
rosból jötteken, a felsöbbeken megakad a szem. l!:s 
ha rosszat Játnak náluk: megszólják, de aztán, mint
ha megirigyclnék, ugyancsak követik! Ha ezt. meg
fontolnák a városiak, akkor jobban latolgatnak be
s=édjüket, zaboláznák viselkedésüket, illendőbben 
ntházkodnának. Mert ezért is feleliink ám egy
s::er .. . " 

st.,rhlc'\\"IL"t.: Aldd mt>g veti-sünket. a j(ogveri-stöl 
''t•dd meg! 
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Kolompotás hallatszott. Hazafelé tartott a csor
da. Porfelhő támadt. 

.. A csorda is a kolompos után megyen" ·-
mondta Gréczy bácsi. - ,.Dc> itt az ideje a haza
ballagásnak; már c>lszéledtek a nyaraJók is, a falu
siak is ... " .. Istennek ajánlom! Zokon ne vegyék, 
amit mondtam. jó sz ívvel tettem". 

Fölszc>delődzködött és útnak indult. 
F:kkor már mc>gkondult a harang, itt is -

messzPbb is ... Az öreg levette kalapját: .. Köszönt
sük. most aMennyország ékes királyné asszonyát. .. " 

S a kihamvadó alkonyatban. közel és távol, in-

nen és túl egyre erósbödve hullámzott a harangszó 
a levegőben. 

Akkor történt ez. amikor divatba jött a falu
kutatás és sok szó esett a falu és város ellentété-ről, 
kapcsolatáról. a falu .. emeléséről". 

A jó öreg erről mitsem tudott, mégis fején ta
lálta a szöget. 

Azóta sok jó munka folyt a falu i>rdekében. 
Megcsappant a városiak hivalkodva-henyélésc is. 
DP nem szűnt meg a zabolátlan viselkedés és a bot
ránkoztató ruházkodás. 

Pedig ezért is .feleliink ám ermszer! 

Szenf Ferenc missd6ja a társadalomban. 

Az emberiséget Cl kötelességmulasztás és az állandó 
társadalmi elégedetlenség jellemzi. de teszi holdog
talanná is s rohamosan kergeti-ű:i a régromlásba. De e 
kettős bajnak okát é.• gyökerét mégis a harmadikban 
keressük és meg i.• találjuk. A tő, a gyökér beteg, azt 
kel! ápolni-gondozni, mut abból nő. hajt ki a táisada-. 
lom s terjed el az emberiség. 

A családi életet kike:::dte már a modem világ s L'ele 
rohamosan haladó ,,tíj élet" szelleme s pusztító hac'l
lusa. A család alapjának. a házasságnak három hatal
mas oszlopát rázzák, döngetik; fennen hangoztatják. 
lwgu változtaini kell rajta, a mai élethez kell átalakí
tani. Régen még megjárta, dc már napjainkban ic'!!jét 
multa: korlátozza a::: ember szabadságát, mozgását, kc
n)lérkercsetét. akadáluozza döhaladását mindenhen. Erl
dig még t•alahO!nl t11rte a polgári házas~áp 1•ékon11 .ití•n
s:allagját. melu földi érdekeit védte, most ezt is s:é:
s:aggatja, nyűgn.ek-tehemek érzi a .. ki pallérozott pm
heri önt11datán" . .. európai emheriPsségén" s le akaria 
magáról retni. hogu ö már Plég nagukorti, nem j1r 
rmermekcipökhen. saját-mnga sor.•át el tudja inté:ni. 
nincs szükségl'. hogy utá1w lwrd,iák n sepr1it. n!'m kl'll 
feletti' gyámkodni. megél ö a saját lábán. A:ért meg 
clér1s:ik ft'i:fa alatt kötött .. há:assággal", pajtás és a 
próbaházasság dít•ik. a több11ejűség s több.férjűség di
l'atja, s szabads:erel1'111 rarázsa hódít n fiatalok kö~iitt. 
eh·álá.• napirenden. gyermek elf.>t-•e kizdr1·n minden llo
nalon. Ilyen képet mutat a m~i modem rilág. m••l1r 
biis::ke technikai t'Í!'Tilányaira. n kultúrában elért 6riár.i 
sikerl'ire. Vajjon lelkileg és erkölcsileg olyan maga~ fo .. 
kon dll? M1ireli n: eszét. kisportolja n testét. kö:bl'n 

l'll•anyngolja a szfv-kultúrát és a lélek-n,.me:<ítn m>i
l'észetet. Madách falanszterét akarják (eldl'ítnni. 
!:nm-egyének. gép-emberek lépnek a jellem-f.'gl/l'dr;c 
hl'fuébe, a családot fehJáltja a nudj, a csalddi házat h"-
1 11ettf.'sfti a juh-akol. 

Mil•el. a család szűnöben-kihalóban ••an. zilálttá lr>tr 
" csaiddtagok élete. az egyedek nem összedolgoznak n 
kö:ért és a családért, hanem ki-ki m~gá.nnk. széththcis 
.<:iir('?llkedett közéjiik, munkáiukat alig s .feliiletesn• 
,.,;,,zik. soraikba bl'iitött n: elégedetlenség. mert a rhi 
r•l•·et. hogy minden egue.• kii::d a közért. e::t m"!71'.Íf
tn:tatták s a::t állitják. hogu a köz. a társadalom u
<'ollesekért létezik. tehát azokért kell kiizdPnie. azoi:nt 
ff'lknrolnia és segítenie. 

Ha e: il!l iramban halad tot·ábh. a r.•aládi élet tri
;,,,, felhomlásáho:: t•ezet. Hamarosan fl'ls:ámolidk ro 
ntth;,n értékeit .~tékozló .fili módjára. n(.m kikérÜc, nrm 
is kikö1·etelik. hanem kil·eszik erös::ako.•an a jogtala11•rl 
iii.'C't mC'oiliPtÖ igazságtalanul nagyobb örök.•énrc<,:t. 
hom r a:tán elpazarolják lomha. puha. hu ja élMtel. S" ;_ 
""'· C'C már nem kortiinet. dl' kórtiinetté kC':d 'aiu1ni 

Hát r:t megengedhetjiik s hiintr>tleniil llirh!'tjiil·:• 
ÖlhC'tett ke:::ekkel nézhetjiik. homr a .•::entr.oalád kr.···i 
>rtnn:ntai elkallódjanak. Pbek harmincadjdra m•·11 ;, .. 
llf'k? Fel a s:ent harcra' C'satnsorha álljon m.indl'n nc
IIIC'S, öntudatos lélek' A ll in nk ki a gá tra! Contra ,.,,._ 
r<'ntum! - Pegyiik fel n kii:dPliiH't n: ár l'liC"'I' F:l,f>·•n 
.<r•qit é.• I'C':et. csata.•orha állit S:l'nt FPrPnc At>1ánlc V•
lá!1i Rl'?ld.ie. Hop!JO'II? Vl'cld, nl1·asd s lritni fopnrl' 

P. Rétlq, Apollináris: O. F' " 

Tudják meg hát ét forradfilmár üzengetök, hogy így érzf>k én, í~y ér<'Z 

egy franciskánus! Törhetetlen lélekkel. szftbadságom veszélyeztelé!'lével. s;rer
zele.; lelkületem minden törekvésével akftrok dolgozni most. a romboló lorra
dalomban Hazámért, Istenemért! Hirdetem most is, amil a háború négy évén 
keresztül hirdettem: az Istent, n hazaszeretet. lekbaráti szeretel mindPn lele
kezeli, minden egyéni érdek és különbség nélkül. Azt hirdetem mosl is, mil 
hirdettem a. négy év vérözönében, a társadalmi, az isteni igazságokal és elve
ket. Ezek az elvek azok, melyek képesek a könnyeket letörölni és a szociális 
sebeket beheggeszteni. (llzdóczy-Zadravecz István 1919-hen) 
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Ho~ryaan bimerkedtem me.r 8zent .t\o1allal? 
lrta: Köszeghy Mihály dr. 

11!9!1-at írtunk. Rómában a köveket izzaszt<>. 
fojtó lt·Vl'göjü sirnkkákat gyönyörű napsütese~ nu
wmiJL•ri napok viLitották fel, mint amilyenekro! 
(j(Jl'fhL· 1rt elragadtatással római uti jl'gyzeteibell. 

Nt:·hányadmagammal a Kollegium German.
klunban doktorátusra készültünk. A még szini<.• 
nyárias köntusben pompázó természet deruje v:~lu. 
saggal fokozta bennlink a tudásvágy szomJát, és ,, 
ragyogó napsugar friss erőt sugárzott a fáradt s:<:L''
Ivm l'lnehezült funkcióiba. A doktorátus egy rb:<:é11 
már túl voltunk, de a nehezebb je még halra \'o:t: 
l'gy magvas tömör disszertáció és a négy év !:an
anyagát fL•lölelő nagy dogmatika. 

Az elméleti résszel JÓformán már készen voi
tam, csak az irásbelire szánt ötven tételt kelleti 
mi·g áttanulmányo:~:nom. Vizsgánk terminusa Lucte~ 
utáni napra volt kitüzve. - Mi pedig nem úgy K.é
~zülünk, mint a Lucza széke! - mondogattuk trt
fásan magunk kőzt. 

Am hirtelen nagy meglepetés ert. Kapom 
ugyanis az egyetemrül az értesítést, hogy a vizsga 
tcr.ninusa megváltowtt. Még pedig nem jobbra, h.t
llt'lll balra. Majd egy hónappal lett előbbre tévc-. 
ugy november közept.• utánra. Zavaromban telj~se.1 
1 anáestalan ul álltam. Kapom magam, felsietek a 
t'mulmányi felügyelő, P. Arendt szobájába. 

.. _ Padre! :Nagy baj van! Megváltoz[atlák ~ 

doktorátus terminusát, egy hét mulva már cl ke.l 
kt·szi!l'm·m a disszertációt. 

E peccato! Öreg hiba! Mondja felcsóválils 
kuzt a reszkető kezű jó páter. 

-- Azt gondoltam, hogy tán vissza is lépek, i·s 
<'sak jüvüre megyek neki. Hosszú betegségem miatt 
sL·m kt:·szülhettem a kivánt tempóban. 

- No, és hány tétellel van készen? 
- Az őtvenböl, biwny, csak hárommal, (•pen 

" három dsövel. 
- É poco! Ez ugyan kevés, -- suttogja ;n.1ga 

elL• i•s gondolkozik. Kis vártalva megint felém for
d u l i·s kérdezi: 

Tiszteli maga Szent Antalt'! 
- Csak úgy, mint a többi szenteket, felelten1. 
-- Nem kért még tőle semmi különös kL'-

gvl'lmet'? 
· - Eddig nem. 

- No, most itt az alkalom! Forduljon hozza 
t,•ljL·s bizalommal. Tartson egy triduumot, és ígérj•· 
nll'g nL•ki, hogy tisztell'ti·t ezentúl hivatása köré
IJl'n mindenütt terjeszteni fogja. Most pedig tehe:
segehez m~rtcn ajánljon fl'l rwki némi anyagi Sl'

gi•lyt szegényei számára. 
- De ha olyan tételt húzok, amire már n~m 

\'ult idöm elkészülni, akkor felsülök a disszer!á
eiómmal! 

-- Azi·rt bocsátottam clöre, hogy teljes biza
lommal forduljon hozzá, mcrt az ilyen gondolkodá.< 
már némi reményvesztettségnek a jl•le. 

A triduum meg volt. Együtt mentünk az ur
IÜthoz. Én a három elsií tétel küzül a legelsőt húz
t am az ötven közül, ml'ly a Szentháromságról szál!. 

Azonnal megismertem Szl'nt Antalt. 
TiibbL·I m•m is kell talán mondanom. vag~· 

igen'! 
Azóta mint fL•slö bimbó a napon, kinyílt h+ 

kembül a bizalom Szent Antal iránt. és soSl' .:sa
latkoztam. Ezt a bizalmat szílottam a lelkekbl'n. 

A Szent Antal pécsi szegényeinek lakomája, 

mikor Róla szólottam. Tudom, hogy volt foganatja, 
rle ennPk ri>szletezése nem a nyilvánosság fóruma 
l'ié való. 

Mégis egy példát elmondok, csak azért, hogy 
az l'llenkezöjét is hozzáfüzhessem. 

Egy agusztusi délután plébániámon négyesbt·u 
beszélgettünk. Egyik kereskedőbarátom szomorúan 
t•mlíh, hogy leánykájának kis aranygyürüje, nd 
bérmaajándékba kapott, szörén-szálán elveszett. i.t:l. 

ujjáról. 
- Forduljatok Szent Antalhoz! 
És elmondom az én esetemet ugyanazzal a biz

!atással, mit a jó P. Arelt nekem adott. 
Szcptcmber egyik esős estéjén már lámpagyuj

tás után becsengeinek .t plébánián. A keresk.:dü
barátom jött. 

- Meg van a gyűrű! - újságoita lelkes őrö!Yl
mel. Kilencedet tartottunk, és utána Szent Ar.tal 
nyomra vezetett. Egy fiúcska megtalálta itt valahol 
az árok mentén, édesanyja meg most behozta. El
ért jöttem, hogy ezt elmondjam. Ezután mi is Szent 
.-\ntal hű tisztelöi leszünk. 

.'\ másik eset meg ennek épen t>llenke?iijf'. 
Egyik nagy bi>rlönél voltam látogatóban. Fc·

IPségL• t ürdml'tll'nül panaszolja. hogy eh·esztcttc 

Frisst'n csapolt Pannonia-sör üdíti a szt>gt'nyt'k~t. 
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drágaköves arany gyűrűjét. Tűvé tett már minden 
zeget-zugot, de a gyűrű csak nincs sehol. 

- Forduljon Szent Antalhoz, - tanácsoliam 
neki. Se szeri - se száma ilyen Psetekben Szent 
Antal segítségénPk. 

- De ugyan, plébános úr, modern ember 1<·
tére ... - és egy mosollyal lesajnált. 

A bizalom gyökeret vert lelkPmben Szent An
tal iránt. 

De a többiben is hűen követtem bolt. P. Art'udt 
tanácsát. Mindenekelőtt iparkodtam tiszteletét ter
jeszteni. Első plébániámon felállítottam Szent .An
tal szobrát, amint az előtte térdelő szegénynek ke
nyeret nyujt. Azóta Szent Antal perselye a szegény 
betegeknek gyógyszert, az éhezőknek ételt. az c•l
aggott, tehetetlen szűkőlkődőknek könyöradomár:yt 
juttat. Ez a nagyarányú segélynyujtás mutatja. 
hogy mennyi meghallgatást pszközölt ki a benne· 
bizók számára. 

Másik plébániámon \·olt már egy Szent Antal· 
ultár a Szentnek életnagyságú szobrával. Amikl•r e~ 
hivek látták, hogy pli•bánosuk gyóntatószékbe me-

IWt mindennap Szcnt Antal oltárának zsámolyán 
térdPl, ők is egyre jobban kezdték körűltérdelni az 
oltárt. 

Szcnt Antal kultusza nagyban hozzájárul min
dcnűtt a szentck tisztcletéhez, és közelebb hozza a 
Szentck Egypsségének hitelvét a hívő lelkek sa
ját tapasztalatukból ml•ritl'lt megismeréséhez, M.:·g 
csak azt szcrctn[•m megjegyezni, hogy nem egy
szer, mikor meghallgatás [•rt, iinkéntelenűl tört ki 
lelkc•mböl a szó: - no c•z \·alóban Isten keze voll! 

Szent Ignácról feljc•gyzik, hogy azok a lelki 
felvilágosítások és magán kinyilatkoztatások, mc•
lyeknek Manrt:•zában r[•sze,;e volt, saját vallomása 
s.zcrint már magukban \'t'Vl' clcgeJHiiik lettek volna 
neki az üdvösségre. 

Valahogy ezt érezzük, Szent Antal tisztelői, mi 
is, hogy azok a meghallgatúsok, melyek közbenjá· 
1 ása által nekünk jutnak, a Szenick Egyességének 
hitágazatával a Kri'dó (Hisz<·hgy) egész összességét 
t•rösitik mPg bl•nnünk (·s st•gitt•nl'k örök üdvöss0-
günkrl'. 

Elmélkedések Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 
engesztelésére a hó első szombatján 

l'ngi lvánnÍ'. 

FA.IDAL:\IAS RÖZSAI'('Zlm. 

.. Ki ~rt·tliink vi-rrPI vt•riti·kPzt"tt ... " 

(J drága Szüzanyám' Bár sz<·nt Fiad Irántad 
való szeretii gyöngt'ods[•gből, kime!etbiil. nl'm kibil
tt' Vt:led a reáváró szörnyüs(·gekl'l (•s Te nt'm Iwhc•
zitt>t!t'd a búcsCit kimnveiddl'l. mikor az .. utolsó \';,
csora" Pliitt Pl köszönt.·_ si>t mosolyogtál bátra11 és 
híven. ·- mig szc•rt>tii anyai kezed n·mt:g\'L' .;imo
gatta a \'arratlan köntiist. - must m(•gis együtt 
,·irraszt aggodo lPlked V<·lP az Olajfák heg~·é11. 

:\!ár megkaptad a hírt a szent vacsurárúl. mei~·
n..-1 fconsi•gesebb. őrömtl'ljc·sebb és <·g~·bt:n szomo
rúbb lakoma nem volt m(·g a füldön. Elmonclt:ik 
.J(·zus celzásait is az árulóra. - ekkor mintha _jl'gl'o 

Távozóban a máriabesn~·öi Szüzanyától. 
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kc•z szoritotta \'tJlna iissZL' szi\'l•dt•l. Elt·rkt•zl'!t h:t1 
c,z id<i. nwly,·t az agg Stmeon jti\'L'tHii>it nwg ''h·l"·d 
:1zon a boldl)g nap1111: .. Ti>r .J;Üja ;it si.Í\'L'dl'l ... 

Engydd tnt>g. drúga jú ~tnyún1. h11gy a Tt> ::~·/t 
<h-t ftJgva l<·p.Jl'k (;L"tsz.·múni holth·dctgtól ezü:<!ii.'<·!l 
l':iillogó kertj[•bt•. lgL"n. itt alu,;;n,,k a tanitv[tnyoik. 
-- hiSZL'l1 IH'I11 l':-illda: t'.~l':->Z nap t~i}J()J1, ~~ n~tjl i-; 
nwlegc•n süt már. a n ndki\·üli (·lm\·nv: " :'dc·, t• ,. 
önmagá< adja táp!ú!tokttl ct J..t·n~·,-r ,., -Imr :;;irw

IJL>n .... n<~gyon f;ú·adtak ..... S;omoJ ú az. [·n iL·' 
kem mindhalálig. vúrak11zzatok itt ,., \'Írrassza:tol< 
\'l'lem ... mondta ugyan púr JlL'ITL'l'l ,.Ji,bb. -- d·· ,,,, 
lH'm (•rtett(•k. alusznak. 

:VIPnjünk lwljl·bb. Es inw: ft·h,··r ;"tl;tk té·rd,·i 
kitárt karokkal. majd iisst.L kttksolt k\·;zl'i r.·b,·gt: 
.. Atyúm~ ha IL"iwtst·'gL"s mu!J<'k <·l ;, pohúr ~.:·>il'lll. 
mindazunétltal n<·m amint •·n akarom, ham·m ami.1· 
T l'~ .. Látja a kiizt·l i ,·,r;ik I•H··rhl'!L•t Jton SZl'll\'ed(·öei t. 

t·lborzud. - ol v <·c:vvdttl \·an ... A tl'rm(•,;zl'l b 
,·issz.ttartp l<·lt k;,.;,·t.· s1.cllii nt·m suh;,n :t Ltk 
kiiziitt. lwg-,· m<•gmllZl!""" " fúk IL•\'l•h•it. a ],j,, 
n1~teL1rak a. f,>szkükbl·n <ill g ,,iht·~nr·k. F,·il\Pl, 
\:t:ai"Y":l t:g~·ü·tt··rZt·:-.t. \·aL.t:dJ \'l_l2_,t:->/i kt·n·.·>~li t·Ini:
,·únyainúl. dt· tllu\·a tal •. tlii 11kl·~ 

~;,; P<·tc·nll'k mondp. ;,ki. llilll''i q~v úrc·t i a. h<,~ Y 

logadkozott· Ha mmdn~·,·,.Jdll mq;hotr:mkozn;d-: '' 
Í>.·nlll·d~ Hct lll<·g kl'l! hct!rwm h \t·kd' .. lg~· llt'lll 
\'Jr~·a...:zthattatok-t· \'l')t·.n1 t·.~.v úrúu.,!·.) \'l.~.,·úzz·tfo\ 1·-. 

.!n•,dko;za!(Jk. hog~· ki~l'rt~·-bt· nv t "·"''~t·k :\ ],.'·!t·k 
'.1!..!~.':1.11 kt'•sz. dv <t tl·st t·níllt·n · 

lit mvg kL"il ctlln"m ·.·., ma~:~mh:t !H'ZI1l'll1. 
1Ian~·s1.or nt·nl \'Jl"l<tSi.trJfl:trn :tzr,kka~ akikt·t o!y 
nag\·,,n t·s Jn,··h·t·n .·;Jt·r,·lnJ \'t·ltvrn ;n1knr ílk ~~ 
(;t·:~ll·rnún:b<Ll ·....,Zfli!1()J'krHll.:k'' . 

llún~·-'z"r lit'lll 'in "''t"tLtk ·,-,.J,·m Ci gyötr..J
Iiit·k ,· . .i.Jl'iJ·n Cizok. ;ikik!ol azt llltt•·m: sz,·r~tnel; s 
l't·Jt.m l'l'l"ZilL'k'? 

Dc· (·n soha n<·m IL"ildt"k ulyan mt'·iyL'Il (•s vi--



gasztalanul elhagyatott, mint Krisztus, hiszen Ö és 
Tc, Szűzanyám, mindíg előttem s mellettem vagy
tok! - S ha a mi testünk erőtlen a lélek készsé
gével szemben, s ha úgy érezzük, mintha a mí ve
rcjtékűnk is szinte vérré válna s ha a halállal tu
sakodunk is! Isten angyala a pap személyében hoz
za a bátorítást, a kelyhet, az Üdvözítő szent testét 
és vérét útravalóul s a Te anyai palástod védelmt!
ben bátran léphetünk át ama sötét kapun meiy a 
szcnvedésbe, vagy halálba vezet ... A Te' kezedet 
fogva, nem sötétség, hanem ragyogó fényesség vár 
a kapun túl mindanyiunkra, kik Benned bízunk s 
oltalmadat keressük minden baj és veszedelem ide
jén. 

.. Kit érettünk megostoroztak ... " 

() drága Szűzanyám! A legfinomabb no1 sz~
mércm s híveid gyöngéd _gondoskodása nem ~n<;ted 
.Jézusod közelébe, mikor öt a hóhérok oly kegyet
lenűl kínozzák, - a legistenibb lelket és legszen
IL•bb testet meiyen megalázzák ... De távolról is, 
mindL•n arculcsapás előbb a Te a1codat, - minden 
ostorsuhogás előbb a Te testedet éri, - minden 
káromló és gúnyolódó szó a Te lelkedet sérti. Lá
tom az oszlopot, melyhez kötözték Jézust, hogy 
,-;,·mmiképt·n sc térhessen ki a kegyetlen ostorozils 
t•liil s hogy ml'zítclen háta meghajolva fogadja :.:t 
Litl•sekl•t. A szép, fehér köntöst félretették, nehogy 
\'i•djco s nl'lwgy b!'vérezödjék. Az én kényes, dédd
-~Ptl'lt, elpuhult t~stem érdemelné e szörnyü .;ebe
kl'! (·s Te (•dcs Üdvözítiírn helyettem hajolsz meg a 
burzalmas csapások alatt. Nem birom ezt nézni! 
But·sáss m<·t~' Bocsáss meg, édes Istenem! 

.. Kit i•rt•ltiink tiivisst'l mt'gkoronáztak ... " 

Pis.~kw;, kopott bíborrongy fedi szent Fiad 
,·,lomszq(L'S ostorral ml'gszaggatott véres testét, ---
..!L•s, k•·m<o·ny lii\'iskoszorú szorítja, sebzi gyönyörü 
huml>~kút. dmva kötet vágódik kegyetlenűl a 
kl-t kl'zi·b" s csúfságul egy töredezett nádszálat 
:, szm·k bL·h·. A ll'stet, - mely soha nem vétkezett, 

a homloko!. melyben csak isteni bölcseség, jóság 
•·s szvrl'll'lt lakott. a kezet, mely csak símogatni, 
.ildulli i·s g;-.·ógyitani tudott. Miért? - Az én bü
•ws tt•st•·mi·rt! Az én szennyes gondolataimért~ Az 
··n fils\·i·n~- és kegyetlen cselekedeteimért! "Üdvöz--
1.-·gy zsiduk királya!" És náddal verék fejét és köp· 
diisi·k ,,, i·s ll·rdl't hajtván előtte csúfolták öt. UL" 
.. kollt-1 is ,-vrik a turini lepel tanusága szerint. 
"nnyir: •. ho~~- orrcsontját eltörék ... És Ö hallga
'•'1! 

O drúga Szüzanyám! Légy közbenjáróm és en
-'~•·.;ztl'liim szt·nt Fiadnál, mPrt az én kevély, min
ciL-n t'St·ki·lv búntúsi·rt haragtól ~7ikrázó szemern 
!ll'lli mt·r ,;z C'ch·özitií szt•líd (•s alázatos szeméb•.• 
cl<··zni . . . l\Iennvin· szi•gyL·lem balga büszkesége
nw!. tiin•k\'i•,;pclll't a külsö hír. dicsöség. rang t:•s 
,-.,gyon utún o . o Taníts engem SZl'nt Fiad nyomdo
k:cin júrni s annál tün•lmesebben \'iselni a meg
.dúzt;;lúsokat. mini·l í·rdE'mtelenebbül vélem kapni 
i•kPt. 

.. Ki l•rt•ltiink a nt'hi•z kert'sztt't hordozta .. o" 

\'••gigjúmm ll·lL"kben a ken•sztút állomásait ,; 
mq,\."lllapodom a m·gyedikní·l: ... J(ozus édl'sanyjával 
'"lulkozik .. :· 

(> drága Szüzanyám! Mily mérhetetlen gyásl 
i·s fújdalom járta át szent lelkedet, látván li Te 

egyetlen, szép, kedves isteni Fiadat a legcsúfosabb 
a legkínosabb halálba menni . . . Most már ~;enki 
és semmi nem tarthatott vissza, mégy vele együtt 
meghalni ... Mert az Üdvözítőnek is a szentek lá
tomásai szerint, ennél a találkozásnál az volt a 
legnagyobb fájdalma, hogy Te jó Anyám meny
nyire szenvedtél Miatta ... 

Minden igazi szeretet a másik, a szer<;:tett 
lény fájdalmai, rossz sorsa miatt szenved a leg
jobban ... , ez épen a szeretet lényege. 

De ki szeretett engem Náladnál jobban. én 
Üdvözítőm?! Mégis! - Önmagam sérelmei, szen
vedései felett sirok legkönnyebben, utána szeret
teírn felett s csak legvégül, nagy kegyesen s eme 
erényemtöl, jóságomtól meghatva: Feletted, kín
szenvedésed felett, édes Jézusom! A Te fájdalmas 
Edesanyád közbenjárására kérlek isteni Megvál
tóm, add kegyelmedet, hogy ezután fordított legyen 
a sorrend! 

.. Kit érettünk keresztre feszítettek ... " 

"Álla a keserves Anya ... " Nem ájuldozol, nem 
zúgolódol, nem tördeled a kezed drága, jó Anyám, 
- más földi anyák módján, mikor a Legszebbet, a 
Legjobbat, az Egyetlent durva, nagy szögekkcl a 
kl•rcsztre feszítik. - Pedig hallod, hogy ropognak 
a csontok, - látod, hogy patakzik a vér, mely a 
Tc vén·d is ... Ki fejtette, ki magyarázta meg va
laha az emberi élet szenvedéseit, gyötrelmeit?: Al-
talános boldogtalanságát?! Pedigévezredekóta l:u
tatják tudósok, filozófusok. Minden fejtegetés he
lyett vállaltátok értünk a megváltást, odaálltatok. 
sze nt Fiad és Te, példaképül, - hogyan kell sze . 
retni a m_ennyei Atyát, hogyan kell engedelmes
kedni az Ö akaratának, - hogyan kövessünk 'Ii
teket a keresztúton életünk minden fájdalmában, 
bánatában, megpróbáltatásában. - Hogy ae 'l 

gondtalan életnek, sima útnak, ragyogó pályának 
örüljünk. hanem a sn•gényesnek. a kűzdelmesnek, 
a göröngyösnek, a könnyesnek, mert csak ez utób
biakkaL azoknak békés, nyugodt elviselésf-vel le
szünk hasonlókká Hozzátok s méltók arra, hogy 
hitünk. bizalmunk, kitartásunk, egyszóval: r.zcre
tt>tünk! jutalmát nye1·je majdan az örök fény és 
,-ilúgossúg honábano Amen. 

tnnt'pi szt'ntmise a máriabesnyői kegyhely szabad
téri oltáránál. 
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Pf.:TER, KOSZIKLANK, 

látod-e a földet? Nézd, a s·~•rgu!u 
vetéseket, a virúgbaborult mezöt, pl
ros pipacsot. sütellő szarkaláb.lt ~ 
Szent Peter, kö:<zálunk ... Ugy-e szép 
~ \"ilúg"l Ep a te ünnepedre erik be 
" buza, az elet. Templomainkb.m 
diadalmas zengő kórusok harsugJ:lk 
>t.ent neved. Hallod-e"? 

Szent Péter, Atyánk! Szép az élet. 
Elmult a bőjt. A nagyheti szem·e
desek súlya alatt görnyedező halász
Clpostol helyett. győztes. gyermekeire 
kitárt karral ügyelő Egyházfejede
lemként állsz képzeletünk előtt. Miel"t 
:s rontja el a gyülölet vad tüze. ezt 
a bekés, harangozó, juniusi harmó
niát'? 

Szent Péter, támaszunk! Te is jar
:ad valamikor a küzdés nehéz útjait. 
.Június végén neked zsong a szél: 
i'önyörgö imánkat viszi lábad eii:. 
Liyütrödő, lázas, escrepes ajkak hív
nak. - adj nekik a diadalmasan 
feltámadt Jézus forrásából élő vizet! 

Litvay Piroska, Nagykanizsa. 

ALDOZAS llTAS. 

. J u Veled lenni. 
Maradj velem~ 
Hófehér ostya: 
SzerelmesPm. 

Szememben bü,;zkc· 
Orüm ragyog: 
Ameddig élek 
Tied vagyok 1 

Elhagyni Téged 
Nem is lehet. 
Segíts 6 élni. 
Adjál kezet' 

Veled az élet 
Nem lesz nehéz. 
Oröm le~z Veled 
A szen\·edés. 

.Jó Veled lenni 
Maradj velem' 
Hófeht'r o~tva · 
Szc>relmesem. 

Zrinszk~· László. Rud:qws1 

\"AR \"AL-\KI RAD! 

:~_vúr \'<lll . .Jllniu.:;. Buldugs~·1;4tol ~vl. 
/l\'Vt.'l ~iebz a tennészetbe. A viJo.".

~u:-. fúk. ~11 i!l<dos bokrok 1nind rnilv 
-1.i-pek. . 

Alig \'ÚI'l·d. hogy :-.1.abad ll .. gy <1 
~~dpi rnunk~1 utún t·:-:. Jnl·hess szúra
:.;r,t.ni. }{i:-:!--(• n1egpihl'nni. Talún l·szn.~ 

- ··rn \'l•:-:zed. hog_\. ·:; .. d ahol. \'alaki v 11' 

1 ;·d. \'úr .Jt·zu~. ho~y rnego~.sza \'l•iet.i 
Sn\'e nagy ,;z~reteté·1. Hiv a ternp
J, 11n ( :·ilingt.•li) harangja minden ,•:--ft' 
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Litániára. Jézus szeretö Szi\'e tárva
nyit va. hogy befogadja iirömiidi.Jt.il 
\'ag~· bánatodból fakadó \'irág,.:tla'. 
Vúr. ,;egiteni akar, sok júsúggal. 

Kalocsai Lenke Ka,;sa. 

·n: MINDENT MEGTEIIETSZ. 

Szüzanyám, Te mindent megtehet:<z, 
Tekintsd bús, ,·ergödö lelkemel! 
E•·eje nincs, reménye. hite ing. 
Mentsd meg ki Téged úg~· szereL 
örükkc elő lelkemet. 

An~·iun kiiszönöm a fényt. napul. 
Melyet irgalmas szived adutt. 
Irtsd ki lelkemből mi rút. mi .t:.,·ún. 
Segíts, hogy Jézusé legyek. 
Ne\·elj az egnek engemet! 

Lipták Emilia, Buctupest 

TAVASZI MOSOLY. 

Csilingelö szinü aranysugárki•k 
csókoljük az álmodó szirmú virágJ
kaL 

Az Úr lemosolygott " földre es 
életrekelt a természet. 

Fiatal leány áll kinn tétovim, 
mintha keresne valakit. úvalosan 
megindul ... minden kis könnyed \'i
t ághoz lehajol, megsimogatja rajtuk 
uz úr mosolyát, keresi bennük lsten 
>ze•·etetét nagy vágyakozással ... Ak
kor szemnemlátta magasból ráncz a 
l\lindenható. Megszánja, huzzáhujul, 
megérinti a lelkét, jóságában neki 
adja magát és szól: 

-Láss! 
Féktelen boldogság ömlik el u lc

anyban. Lehajol, átülel egy előtte 
lt:•vö nagy fehérselyem margarétát: 

- Test \"érkém ... 
Es peregnek a könnyei ... 
A szelidbarna fej alázatosan .• 1agy 

>l.eretettel hajlik le. Köszöni, ; .. wgy 
az Ur megismertette vele a boldog
~úgot: Omnagát, az Istent ... 

Mecsek Gitta. 

KÖNNY() ... 

Minden reggel, ha felkt•lek. 
!'Aosolyogva kinyitom 
f:jjelre zúrt álmos sz<·mPnl. 
:\z <·n két ablakom . 

Belém sugárzik az élet. 
Huldogsúg élete. 
Falon függö Krisztus an·a 
:\ll·l~·ed a szemembe. 

l l;dol\'a megyek munkúra 
\"l'lem \·agy l~tenem 
S ha kl•resztet raksz. vúll~~rnr:,. 
l(i,tltl~·ü l<'!-'Z t1 •• h.•g.vcn ... 

t'ájt \"ladimir. J',·., .. 

KI-:RI-:SZTI-:SIIAIJOU(". 

Krbztus k~1tonúja: a ttirekvc") l i;i!.1: 
·ú \"' leány, nem b·ilnl'r nll'gt.IL:::-' 

Egvrt· l<lillinb akar lenni. H;nTu1 \"Í' 
l,li;JPi. hibái í.·s tökéletlenségei elll"ll. 
A ro"z ii>Ztiiniik súrkánykígyófej('i1 

Csodák kegyeh.•m-erös magusa, Antal! 
Kt'rd a csodál, hogy az lsten 
rám, a méltatlanra 
is letekintsen! 

\'~1gdalja. KL·rlelhl•h:'lh.:~~ l' punlou i·l:l
n1agú\·al ~zC'n1ben. Kiizd. IHrkt·v.ik t· ... 

győz. 
A fizikúban tnnultul.;. hog.\· a bl·

lyes erökifPjté·s elve l' Z: <'1/!1 pu11r ,." 
üss:pontusitnni 1nindcn e11eruiú! .' lg_\· 
biztos a gyözelem. Ez a ~uu•rl'k klll
l'~a ... 

Lelki síkon is ez a tiin·L·ny l·n·t·· 
nyesül: mindcn eriinke1 u s~erl'!d•'rr 
dobjuk latba! Aki Kris:tusür H<·:i <'·' 
s=eret, - győz . 

Szenl ez a húburú, kereszte,;halT 
Koronút kapunk érte. Fl:n_,·e>. drúga
küvektől l'Sillogó koronút. H.tl)lU lt(lt 
fel a llczrr·m! 

Szabó G~·örg~·i. c;y .. r 

Tl'XBÜKLó CSODA \"IR,\(;, 

Kicsi tünd0rkerlbl· 
1i-Yed1 ,.J az útam. 
hol v:r:.tgnk n,\~itt~d.;; 

p<nnp;',zc'i:l. bcJJd,Jgc~•: 

A Kerté:-;z vigyúzv~t 
,.~vet Jc>,;zakitolt .. 
:t. ~zép esoda\·irúg 
halkan suttogott: 
f:n a fájdalmak 
l i l in tn a vag,\~ok. 

Ut•lwzt• :\laria. llud;.p,·SI 

:\1ikoron SzPnt 1\Ltr~it d .... ~./.tHl\'11 t~\ 
adnak vala küntü~t. J!lhb pq_ .. ;túbul 
i.t túrs;.dnúl, tl'hút st.t··.L:..\I.:nli \·,::~IJnt·-:. 
\"i:'elni: ha rniktJrnn JH'dt:...! kl'Il\">lL~
rittetil' \'tda :t priur::-: .... l.:.dt·,: t'l\·i . ...;<.'ln: 
a ruh{•! A1yj:'t11ak. A",·j:ú""' 1 j,zL·. 
:-;l·J.!l·t·rL tL•hút S!.t'll~ :\l:.r~l~ ,~ ...... ;"~nv 
e~tne.I.!,.Vt'n \'ala ~~ i\~tll\"li;ll·:l i·s :, 
konyh:'ln v:llú f;tt.l'k.tk!i.d·: l·:-; l'~tY~·h 
l·dl·n:-·el<IH.'k llltl' .. ;.l:--:.t\':tl t:-. :-ot•JH'l•.-,pk· 
fll'k J,or:'n·:tl ... ieti \·:da tnt·:~fl'kL•tíh•!J: 
Ont! \';tl;l Szl·nt :\L11 ~:t ;t~:-i"•' .... 

.Jnrn;'tr t'/. t'Ilfl.\"i ;1::./ .t.,:--<•~n .. k jt•
g_\····ri)! ,· .... a boldog .... /t':..!.t··n~;st··.~rijl 

(S1.ent !\ia1·~:t l<·~~··rul:'dhúll 



A Magyar Barát sorozatos kisregénye, Folytatás (6.) 

I.akyi·k rudja mar Búcska fl'le .Jiu·t. 
PP~tl'n kPrPsztül szándt:•koztak haza t:•s .Jani 

mt>girta L~·rúnak, hogy a hajújukra fél napot kell 
majd \"Úrniuk. Arcuk l'ttii! az idiitii! t·g~·mús ft•lt:• 
fordul! mt.'•g alvilskor is. 

:\ eukrú:-~z-:-.ÜtPml·n\"t npm igt·n \'l'ttl·k. :\z 
in\"bkl'di>k lt·mondottak a ,,,.lJ,·sültt·k kt·ch·,··i·r~ a 
n\:~tlúnk...;úgokrc·d t·s l'igan·Ttút. u_]súgot \·~·tsÚriJ!tak 
!-';ilnntkra.· 

;\ t'llk!Ú:-'Z :_..., !lh'_! . ..!SZt.•pU] 1 it·Jt.kkt•} l',..;!lll1~1,t!• :t 
t~~:--lt· t·dt·s . ..;t'•gl·tb"; ...; a kUrhúzb<t ;..;üldh·. 

.JanH··;.;, \'lll~trn,,s,>n tnt:ntt·k ú~ " ha.Jt.,úll"rn.i..:rLJ.. 
-ldlll t·lkt'l"l'ti'l/tJtt. 

l.vr;t :·t·n1t·g\·,. \·;ú·1a. :\It·t.:-nH·.~!t'/.Zt·n\·,. 't·~;:1-
tt ~: ;'\·l .t ;..;.ir;,;..;.;:tt ,-]i,t~ .iúro:.;:r.:~. h;:ttha .L.tnl. 

.l;t:J; !ll·l~·, ~: d ~-u~Iú:-;; 1111~ ·" zt,nbn I111HHJ.,·~a 

Ht :nl':t-n1 dt<u~;tn tnar H1bb \.<t ... úrt 1 . .- .... ::::1:. 
Kis~l:'.'lflllY' ElildJt· Illlll .t pul~c1t ~i,ruig,·ttl'. h;trh .n 

k1úllt ;11 ·~~~tc'1h;1.. :\ ti.'lil·~· ... ;t·J11t !111'!.J)r<:•l~: :·d··. 
t'>t·:~i!J~t·'~t ;, , .... bvll'ptl'~ 

!t ~J:;~·•l" ;1 t'ti;.;::L.I>/ h!l"!t·:t·n h\'l·:·-u:.::::.t ,l/ .t_l'tl~ ..... ::I! i 
•t:d··~~ \·,,:n;c 

:\1 ~..·ht·dht·/ .'"'l'l11llll l'l\";t!.!yd! Ili lll t·l/t•lt 
Tl'r\·t·L hPt.!\' a hap.lúlltllllÚ:-..r.t ;.;::i:--;t·r! .J;:~nl!. ku'

b;c l'lh·~tl'. III:--:;. 1H·k1 kt kl':! ;·ll:nla. a; d.Jlúha t'.' .t 

.'lt·p~c't,!t'! ;,,.;! Úl"ll'l!ttlll<t dl dJ'•I!·c,d•Jt~ t··dt•:...;"'<··.t.!,t'~t·J't 
{'niit'fh·_....,, tú.cult ll'IK.t· fa/(·h;tn Z='lll!tl!'t!d ll~ 

!1 ........ 1t· .. \ .... ;...;/.tlll\';t Illl't.!,J;.ttta :'/lll11tll'll:-..<tt.!,Ú!. flll·l'~ ~IZ 
~\'l'll";.;, .... •llil!~111·1: :--/ll~tllt Ll.!.!~'l),t_!J11. !1)11,...;1 pt·<L~ ; .. _~.,•k 
.~;,.nh ...,,,~t·lÜ~\·t llt.·lt·~1 ft·: .i ,·t:~:;~ .... ; !, ~,._...,.!.!,rt· 
\';~~~;tlt;, t·/' 

:\l1 !t·.~t·. n;,q>:'Ut!ar·· 
.-\ ... :--/:•11\' \'fl\! ;t/ Ú/lt•lllt 

;, :~,-t l.~T<t.han. 
.-\rall\'tl~ nt·n:. h. J! u:· 

r;, lt·l!~·t·:; ht.;~·t·!~t'nl (lt-:ut;ú~ 
_. .. cd1 ... ,. kt·n·ltl/ilk. 

;t/ .t>>lr~tl\" \·a::;t
;, !J,,:rban T11hhl'~ 

,,,.,, j(.J Ed(ilg lll'lll .JU:tl~~ l' .... ll·h· H.t l'><l~ t l 

a h; 1 J;t ft·:c·ltt· ;,utatún. nlt·r! t'!l·;:, !111t_!~· n1a ... ; .... 

b;tnl.la Lvrát. 
L\'LI. t•lh,,;]g~tl~d .t/ l_l,!d/~1! 
.-\h".l!'' ';tn~tkc,dtak. nyíli~ ~il ,,i!t 1 • :nv_: . .!!l'hbt :1 

a l'.'t llt_!ÍI .. L\'l';t ;, kikeitt d),· ak;t: ... ;.tlo~dn; t'' .d1tll,!_\' 

n1t·gfr1tdu:. ·.J<tnl ~<n.Jahan ~;tlúlLt :ll.t.~;~~ 
.\ fiu t·:--t·lll'niil ki~:--;;illlt 

K,·,t··t <' .... tlkttl•nn. 

:\'1. !li. rn;tg~ú n11 .'it< h·.·:!;'. t ITt.'". ;,,.:d; 
i.t , 11 1u ;1.'-'/flt· 'Ldún kaltlll;t!l.t~-.: .~r.:::;ar lt·~L· .... q'n: 

\lt·t.!\'tln;, ,.J...,_,;;, a nH·rw~tlk.'h' 1 ; 

:\'ti L"tt)d .. J.i.lll llt kl't l>Tllt·!'ll:"ll > :t~d·l!. 
1·~~·-, t·nt· n;·rn l' ... ,~únitr,tt'' 

A gyt·rmek elvörösödött s hogy ne Jússa a Z3-

,·arát. most hajolt le kezet csókolni a cukrásznénak 
.Jani za\·arának tünt. hog~· Lyrának is ken~! 

esóknlt. 
:\ ('llkrúszné rápiritott asszunvosan: 

- :\licsoda lovag lett ebbiil ·a .Janiból. kezet 
L''<.>k~>l a lánvoknak. 

:\ fiú m·i·g mi'Jyphhrp pirul:. 
:\ó ne· iru!jon. hisz tudom. a Fifinpk nem 

csókolnit mpg -- nP\"Piett .ióízüen. - :\1t>ddig idiiz 
a filvún,sban~ 

-- Dé·lután múr megy a hajónk. Pontosan nem 
tudom. mikor indul. an~rt bocsánatot ké•n•k. hog:-· 
múr ml·gyl'k l:'. 

Sz{·p. hugy bL·nt:•wtt. :\IL-gtl'kinteném a szti
:,·It. dt· a kisasszonv kimPniit ki•rt. Azonban. a kis 
''l't''"'t'llt·k t':'Dnla.gol(;k l'g~· ki~ cuk0llit. 

L~Ta 1:....; kl·rt a rna.aa :-;zánlúra. hn_g~· \·i:-::--;za\·cn
dt·t.!vlhvss(' .Tanit 

E:--;fl· han.~ dZtún a Ci('lll·rthl·.a~:t·t ,iúrtú;.:::. :\ :-it~~~ 
t·J:..:,l!H)t,~' l~l >:Hi<tlll \'a](d)(l] till"t dl•kt·~t·t lllOJHi•Jl: .1.~
ku;..;:: H11 ,.·,. !.!tiiHlul~ltfn~zlúnyok. l':-o;t'nli·n~·pk .... a .i~··
\'li l·ptlt,!l·!l·:-:t· l'.!.!.\'I11Ústól füg.t!t•!IL·rli.il tnrlórhak <iss?~· 
t' .... nlt"!"I'IH~•, hall!.!atús úrkolta ;.;::1 a kt1zük<.'t. 

.\ l'll~rúsznl• nt·n1 hith.~ n:·iL·th•nnek a talúi;.;.()
;ú,-t. Os.<zl'c·dt·SL'chwk. Já t! a s kiinn~-cst•ppPt ttirü:: 
k: a :'/.l'llh' sarkúbóL Csúnya az t:Oll't. mind(·g szé!
!llf ll'/:-:()] ja a lq.!t'\s{l l·s ll'gszl'bb cllnHlkat. Rágond.)lt 
.t '-.,,.,,;,,-zint·spdi' ,•Jsö "ZL'l'l'imi·n·. Ekbl' i>tliitt a 
~ ; 1;pa.'-' L·ukrú..;z s ll'lkl·ben rii\·tci horznn,gú~ u_tán 
11 ~·uL!a!~~n1 hmJ,itt szl·t. hogy ninc:..; tillt" Istt>n alda~a. 

J\". !'<'SZ. 

I.akyt·kat nl·vll'L!f'.' L'~l'nd fogadta Csa.Jkason . 
i,,.;.,_,", ""~ú n lt'\"l'IL.'l in. mpJ,·b,·n l'lmondta. hog~· 
;..;,IS fia :'Z(.'I'll11 a :-iÓ.L!urbúty.,]a nl}n1 i!'! enÜ)l~l". han~:n 
g~·l'n·r.. l':<ak <·ppl'n bajusza \·an. Bl'll'kPrült kara
t'Silll\', mir•· bdL'.Jl'Z!t• sorai!. Akkorra mar katon~
<I•'<>:I! ti>ltiittl-k nwg a falut. Huszúr l<l\"ak harap
dúl~·tk ;t ll·hl·nkL' .iásznlyftnak fáját. :\z óriús ÚJ,.!yuk 
''"·"·'h" fll'di(! kL·n~·l'llllL''L'n lwül: a kis Kálmi. 

.Lu11 :--;znr.~alnl~han kl·~zült " plll~ún \'ilsgár.~t 
l;\·c,r:...;an útrúgta. an11t L~·rá\·al q.,:~·ütt ta_nulgatta~ . 
:\~ ,.J,·J.om u:an Is li: futtattúk. mint kgl'll'lnwsPb
b,·~ a ,·,aladban. Es!t• mt:•g a JW1róleum hiún:-.·a rwm 
··n.!.!t•dtt· 1anulni :.- lt'~tnkább a kúlyha \·ihlgi!á!'iána: 
nrc.lhúlt ;t ha_itll1 St'gítt~nt. Ht·t ,·n akor n1t'.t!tH'Zh' az 
:·,rat .... nlt·nt harangozni. 

:\lt·L.I. ..... l.lntt• !a\·a:-;t.ias lCitll-;, JÚrtak. L~ ra ra ~tln~ 

c~,,:\·d ~~:d1a It• ~t l'Sint~dan ~yt·n•kt~k t~Iill n1a.g~sr:a 
~Ptti!! h.l~·;tll_l,!.ktl!t•lt··t :\lÍL! bP,L!tl//i.l, ft•lJZ/lk SZl\'t.,_ 
ht·:~ ,~ kan~· :...;;t·p:-o:t·~t· t':' l':'a!tt>gll l'l1t'kl·:...; :'IÚ,la. :\Tajci 



negyedóráig lóbálja a harangot, míg megkondítja. 
Ing, leng a szentelt torok és ávét kiált a mély éj
szakába: Üdvözlégy Mária! Szalmával, kukorica
szárral tüzelt búbosok padkáján feléreznek a tele.iö 
parasztok és a toronynak utána mondják: .. Az. Ur 
angyala köszönté a boldogságos Szüz Máriát . :· 
Aztán belecsendül a kis harang és magyar sziv.!k 
kívánják: A megholt hívek lelkei nyugodjanak Isten 
irgalmasságában s békességben ... S most a halál 
gazdag aratása idején nagyon idiiszerü l'Z a fohász. 

Most már nem csak gyerekeit k.:•szteti La;.;y 
imára. hanem maga is bl'le-bl'il·g~·aludntt az Ist••n 
keresést. bt". 

J ani a hel\· en• akasztntta a harang kii!L'IL-t. :\/
:án északnak fordult s beiL•csokolt "'· .:•js;..tkáb ... 

Csodálja. de rwm .:•rzi \"issza L~Ta csókját. 
Fa<.:sarod3st l•rez a ~zívl•n. 

Jam. hogy ml·gll•gyl'n a \·izsgadija. \'áilalta a 
harangozás t. 

l\Iózes a kre:nt.:·s miszt.:•riumába tl'kintett b,·. 
mikor az Cr szájába adta: .. Fájdalommal pszed l:,•
nyeredet .. :· :\1ár vasúton utazhatott, kávét regge
lízhetett. \'iilannyal \'ilágithatott az ember, szinte a 
paradicsomo! kezdte visszavarázsolni s újra kiker
geli onnan az Úr angyala. Rázúdítja a háborút és 
annak nyomorúságait. 

l\lig Jani nE'héz küzdelemmel törtetett a célja 
felé. Lyra csicsergésétiil hangosodott a cukrászb )~t. 

A katonák napközben négyszer roasíroznak d 
a bolt előtt. a \'árosi barakok felé s önkéntesek 
szeme csipett Lyra felé. Mikor kivetköztek a fede
zékásásban elsárosuJt ruhájukbóL a cukrászboltot 
tették meg irányuknak. 

Lvra eleinte kíslánvosan viselkedett. Irult. pi
rult. ~a\·arba jött. Ám ·a \·én cukrász gyilkos sz.!
met meresztE'tt rá. Vacsoránál pedig megígérte 
neki, hogy kiadja az útját. ha olyan fancsali képlt 
\'ág a vendégek előtt. 

Hová menjen? Az anyja fogja eladni, ha má-;
ból nem élhet. Tizennégy é\·es mult. s a vén bm
zsuj se gondol már vele. 

A cukrász már régen belehajszolta volna a tl'l
szelgésbe, ha ki nem emeli a hadbavonulás az önzii 
világból. Akadozott is. De mikor Prsemisl alól el
verték az oroszokat s mégse lett vége az istenité
letnek. \'isszaesett régi betegségébe. l\1ár kic,: t 
mindenki nvakán én•zte a kötelt•t. mikor sorozú·<t 
írtak ki. · 

A cukrászn.:·ban ugyan pártolóra akadt L~·ra. 
alig fujták Pi a lámpát. alig aludt l'l Lyra. nw~
megszólalt a hit\'!~s: 

- Kl·rgessc ezt is csúfságba. mint az l'iiidil'i: 
- mondta már nem l'liisziir. 

- Vigyázzon magára' ~ek<•m rw vá~tion ol\·an 
sa\·anyú képl'!. El(•g drága világ \·an. Rá. a n~·ak:l
mon romoljon a sütl'mi•ny'? 

- Tapasztalatlan. :\Iost m(•g visszatart ja az 
önkéntl'SL'kl't a tartózkodó tisztasága. DP ha Pg::
szer iisszt·harátkozik vl'lük s valaml'l~·ik Plcsa\'.tri·, 
a fejit.. a lelkire veszi'! 

-::\londtam már. hogy legyen vszl· ~ dun·ú,
kodott a cukrász s IJPfordult a falnak. ami az u~\' 
dintéz(•s(•t jekzte. 

A fiatal karpaszomántosok támadó tl'n•pnc·k 
szánták a cukrászboltot. A cigarettafüstbe. a két~·r
telmü suttogásba immár Lyra is bl'l,•ml'il'~L·dett. 
Kiütött rajt az anyja \'ére. A nedves falon pl•nt•SI-

virág terem és salétrommá virágzik ki, ha stilizált 
is a mezeje. 

Jani utóvégre is messze van. S egyszerre gye
reknek tűnik fel Lyra szemében. 

Jó kályhamelegnél, ciga1·ettaillatban el lehet 
feledni egy szorgalmas törekvő fiút, kinek kékes
vörös a kezefeje a durva munkától és fázik a szc
rényen fütött szobában. Hajnalban, délben, este. 
mint írta. harangoz. Nem csoda, ha a szép lány fe
jl;ben megfogamzik a kényelem, a parád(• csillogó 
képl' s fázik a hideg és a n(•lküliizl-s kilátásaitóL 
Jani il'\'l'lc pPdig a rózsaszín álmoktól kitágult li•!ek, 
pPdig m.:•g rwm régl'n azt várta. hogy napos, falusi 
tanítólakásban fog majd macskásan nyújtózkodni, 
~ütkérezni. A jó falusiak majd tejbl•n-\·ajban fü
riisztik. 

Iml' Jani azt írja, hogy apja rwm kapja a kii?.
s.:•gtiil járó fizl't(•s(•t (•s a fiát harangozáshoz kelk•tt 
adnia Lakynak. hogy ml'glo•gyl'n a vizsgadíja. 

Lyra rm•gsz(•gyl'nitest (•rzett .Sütkérező lelke ösz
szphúzódott. dl'rml'dl'Zl'tt. mint hl'rnyó a dércsípés
ben. 

Nem csoda. ha kitágult az a szük lélek az iinkén
tesl'k c(•lzatosságának. A havasi gyopár csak tisz
la jeges il'vl•göben tárul ki a nap elé. A vízi .ili
omok már a tikkadt nyár forróságában. párázatá
val nyilnak ki. A hóvirág alázatos feje nem bi•ná 
ki ezt világot. 

Jani le\·elc hóvirágos űdL· ll'vcgövel felsorolta 
a nagy nélkülözéseket. Azt \'át·ta, hogy részvétet 
kelt. mert Lyrának idili szerelmct ígért a csendes 
falusi tanítóságban. S a lány nélkül el sem bírta 
képzelni jöviijét. 

Hanem Lyra levele más utat nyitott eléje. Na
gyilva megírta. hogy önkéntesek látogatják a bol
tot. Fessek. hcrcigek, aranyosak. Van egy barna. 
aki hasonlít Janihoz, az teméntelen szépet tud mon
dani neki. De csak nevet rajta. Ez az önkéntes 
megsúgta. hogy nem viszik a harctérre, mert a 
rekrutákat tanítja. 

Késiibbi levélben !eplez.etlL•nül írta. hogy minő 
szép. fess fiú az önkéntes, aki a falusi tanítósko
dásról ll'nl>ziil'n beszel. El m•m bírná vist•lni, hogv 
olyan lenézett asszony legyen. Nagyjából oda ve
tette. hogy jól teszi Jani is. h~ letl•sz ama szándé
káról. hogy tanító legyen ... 

Sok tépeliidés .:•s éjtszakázás után elhatározta 
(a tl•rdfájások s a fogzási zavarok \'oitak ezl•kl. 
hogy ken•skediii pályára ml'gy. mert Lyrának i_gy 
kl'd\"f'S. 

Addig-addig kL·rülgctte sziilei dött a forró l:á
sát. hogy bpvallotta anyjának is. 

~:lki·pPdtl·k rajta. 
Am an~·jának jó .:•rzéke \'olt. nwg(·reztl• a fiild

rPng(•s jelziijp. hogy lányfej játszik bl'il' a dologba. 
Addig kutatott. míg Lyra Jewici ki·zrl' nl'm kl'rül
!l'k. Ezl•k a levelL•k bizalmatlanná tl'lték Jani! a 
szüll•ihl'Z. :\ titkolt (•rzelem miatt maga ml•nt a 
postái·rt. :\likor a IC\'l'il'k nyomára akadt. az anyja. 
n.:•gyszl·m kiiz(· fogta a fiát. Kivallaita s tudatta 
\'('ll': 

- :\z a lánv m(•ltatlan rád. A sZl'medet bl'
kiiti. ::\IaradJ esak a tanítói pályán. hol a p!•nzkl'
Zl·l(·s szabál~·t alansága nem fnnyegethet. Arról a 
l{m~·ról. ki rwm ki\·án köw•tm a nyugalmas jiiviibc>. 
tl·~y ll·~ 

(Fol~·t. kiiv.l 
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