
+ 
;)11-:7 

•• 

Maaon Izabella: A LELEK IG:E:NYE A VE
SZ:E:LY ORAIBAN. - Méró Mlbály: A VEZ:E:R
LO FEJEDELEM NEVELOJE. - Schrotty Pál 
O.F.M.: A PAPAK. TÖRT:e:NELMI TÁVLAT
BAN. - Klllll Szalés O. F. M.: AZ EGYS:E:G FE
U:. - Dám Ince O. F. M.: A "HORDOZO MA
RIA" VALLAS:E:LETI SZEREPE MA TRAALJ AN. 
- llllián Cllaba O. F. M.: KÖNYVNAP UTAN. -
U.._t Ivánné: ELM1:LKEDts&K. - Dr. Monos-

J 
/ ( 

/ ( 
/·' / 
l· 

&ory Elekné: A GYERMEK IGAZI BOLDOGSA
GA A SZűLOK ÖRÖME. - Népünk ajkáról: 
SZENT ANNA UJJANAK :E:NEKE. - P. Feny
vessy JerolDOli O. P.: SZENT MARGIT EGY:E:NI
StGtBOL. - Molnos Ibolya, pilismaróti Bozóky 
Kálmán és Radványi Sándor versel.- GALAMB
DúC. - RENDI tLET. - úJ KÖNYVEK. 
Lapunk jelen számának eimlapjál és fejlécelt 
I L L t S Y P t T E R FESTOMűvtSZ rajzolta. 

_F~ R ~~N_<~-~------- _y: 



~MAGYAR BARÁT• 
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A kéziratokat miDden hó 25-ig küldjük a szerkesztóségbe. 
Kéziratokat nem órzünk meg, csak portó mellékelése esetén küldünk vissza. 
Kiadja a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány. 

is megáldotta azokat az Ifjúság el 
nem muló kincselvel ... 

S amikor ma a szentmisén hálát 
adtunk a jó Istennek, amiéri a mi 
Pál Atyánkat adta nékünk: mlnd
annylan arra kértük és kérjük most 
is a jó Istent, tarisa meg mlnékünk 
és egyházunknak a mi nagyon sze
reteU Tartományfőnök Atyánkat a 

Péter és Pál napja a Marcit-körúti mai gondterhes Időkön túl sok-sok 
egybázköllllégben. békés esztendön át egészségben és a 

mostani lelki flatalságban!" 
f:göplros rózsák százai birdették a A szónok szavalt talán még soha 

templomba tóduló hivilknek a véria- nem tapaaztalt meleg átérzéssel, mély 
unk siltétvörös selymében pompázó bölcsessécböl áradó meglnditó elmél
ünnepi oltáron, a müvészlen átfo- kedéssel köszönte meg a neretetéri 
n6dó gyönyörö virilrfalon, hogy fön- mlndic szeretet&el fizetendő legneme
ségesen meginditó nagy aeriariáll sebb lelkti ,.Magyar Barát" - Páter 
emeli kl ez& a mlndnyáJuak eliU oly SCHROTI'Y PAL 
kedves névnapi ünnepet. . Cz. 

A zenés nacYJDisét, mlnt ed~ ls, 
nagy segédlettel forr6n aere&eU Pál 
atyánk eelebrálta, utána pedig u 
egybázklllllég vlücl elalke, dr. 
Szmerinik Andor tibiabiró a tanáell
&apk, • különbhii ecbázi alakula
tok élén a kövdkesiikben üdvözölte 
Ot. 

,.Fötlsztelendö Tariományfiinök 'Cr, 
jóságos Pál Atyánk! 

Páduai Sunt Antal ünnepe Pé
caett. Szent Antal pécsi ünneplése 
az idén sem maradt mögötte a ha
gyományos ünnepléseknek. A Szent 
ünneplésére triduwnrnal készültünk, 
amelyet P. Fa d d y Ottmár, o. F. M., 
simontornyai házfőnök tartott. Az 
ünnep előtt a III. rendi nővérek fá
radságot nem ismerve, buzgón gyüj

Ason nagy napok kkt, melyeken töttek a szegények számára, hogy az 
a küzdii Egyház a dlada.lmas Egyhá- idén is megrendezhettük a hagyo
ut ünnepli, Mlndenaentek ünnepe mányos Szent Antal napot. 1000 sze
meDett a lepnapsáÓaabb Szent Pé- gényt gulyással és jó puha kenyérrel 
ternek és Szent Pálnak ünnepe: vendégeltünk meg. A nővérek buzgó 

azé a Szent Péteri, aid gyenge em- gyűjtésére, és a hirdetésekre szépen 
berból megingathatatlan kiiszlkla gyült össze a pénz és a természet
leü - - beni adomány. P. Csiszár Teodóz, 

s azé a Szent Pálé, aid Ssent Pé- házfőnök-igazgató atya közbenjárá
terrel együt$ a férfikor delén túl ls sára a városi hatóság kiutaita a gu
soha nem lanlladó tizsel és energlá- lyáshoz szükséges hús-, valamint a 
val telJesitette Isteni külddését, kenyérhez szükséges lisztmennyisé-

Boldog az, akinek iiközülük adott get. Igy tehát nem volt semmi aka
pátrónust és példaképet az Isteni dálya a szeretetebéd osztásának. A 
Gondviselés. Szent ünnepe elötti napon a jó III. 

f:pen ezéri különls öröm nekünk, rendi nővérek már szargalmasan 
az Orn4lrút1 Ferences plébánia hi- dolgoztak, megtettek minden szüksé
velnek, hogy Uyen ldmagaslóan ma- ges előkészületet a főzéshez. Szent 
casztos pátr6nusán&k ragyogó napján Antal ünnepén a rendház udvarán 
ünnepelhetjük egyúttal a ml nauon 19 üstben főtt a finom gulyás és kö
szereteU Tariományfiinök Atyánkat, rülöttük a III. rendi nővérek mun
aklt Idejövetelekor - ennek már hu- kálkodtak kifogyhatatlan szorgalom
szonkét éve - azonnal alvébe zári mal és szeretettel. Elérke-zett a dél, a 
a mi egybázkilzségünk & annak ferencesek udvarát jó "gulyás"-il
mlndenegyes tacJa, lat tölti be, a szegények pedig sorba-

Azóta sok ösz bajszál vegyült a ml állitva türelmesen várták az ebed
Pál Atyánk hajába - és mécis a osztást. P. Fa d d y Ottmár, az ün
mal szentmlsét ezekkel a szavakkal nepi szónok hatalmas szava betöl
kezdte: ,.OIUra elé lépek az 'Crnak, tötte az udvart, intve a szegényeket 
aki mecilrvendeztetl u én Ifjúságo- hálárll és szeretetre a jó Isten ~ a 
mat." pártfogójuk, Szent Antal iránt. 

Valóban! Az tlr nemeaak ott túl Utána imával megkezdődött az ebéd
Irvendeddi meg lrilk lfJúaánal az osztás, amellyel 1000-nél több sze
O válalllltottjalt, de már Itt a filldön gény érezte Szent Antal szeretetének 

kisugárzását és a pécsi III. Rend ir
galmasságát. A háborús nehézségek 
mintha elmultak volna, úgy segitet
ték a jó lelkek anyagilag a szegé
nyeket. Szent Antal e napon is va
lóban az irgalmasság csodáját mü
velte Pécsett. Kiárasztotta irgalmas 
szeretetének bőségét, és közelebb 
hozta a szegényt és gazdagot. 

Ssombatbely. Szent Ferenc Világi 
Rendjének szombathelyi rendi köz
sége 1944. évi június hó ll-én d u. 
1:'•5-kor a ferencrendi templomban 
ünne-pélyes beöltözést és fogadalom
tételt tartott. Az ünnepi szertartást 
K o v á cs Sándor megyéspüspök úr 
őnagyméltósága végezte. Utána a 
megyéspüspök úr főpásztori elnökle
tével Ferences Napot rendeztek a 
Kultúrházban. Fi n t a Sándor tar
totta a megnyitó, Szék e l y László 
dr. pki. tanácsos az ünnepi, K o v á c s 
Sándor megyéspüspök úr pedig a zá
róbeszédet. Szent Ferenc Atyánk 
szellemének idószerüségét és korun
kat megváltó erejét hangoztatták a 
jeles szónokok. B á l i n t Irén sza
valat&, K r e p l i Jolán éneke, Ko
r e n i ka Géza zongorajátéka emel
te az ünnepség fényét. A Világi 
Rend, a Szent Klára Leánykör és az 
Assziszi Szent Ferenc Cserkészcsapat 
vezetősége beszámolóban ismertette 
müködését. Az ünnepség megszerve
zésében P. V a d os Pál OFM. rendi 
kormánytanácsos és a Világi Rend 
országos tanácsának tagja végezte az 
oroszlánrészt S7.ent Ferenc Atyánk 
áldása legyen munkájukon! 

Kunácota. Június 5-én, a bérmálás 
napján szeretetlakomában részesítet
ték testvéreink a falu szegényeit. 15 
lyukból csigalevest, fött tyukhust 
paradicsomszósszal, 21 kg. húsból 
disznópaprikást, 63 fonatos kalácsot, 
7 tortát és nagymennyiségü aprósü
teményt és 14 liter bort gyüjtöttek 
össze. A bérmáló püspök úr őnagy
méltósága, H a m v a s Endre, boldo
gan nézte a fejedelmi lakmározás!. 
minden szegényhez szólt pár szót, ö 
nyitotta meg az ebédet s fejezte be 
áldásával. Beszédében a szegénység 
enyhitésére buzditotta a testvéreket. 
Június 13-án, Szent Antal ünnepén 
megismételték a szeretetebédet,_ a 
templomban pedig 49 cipót és 40 liter 
tarhonyát osztottak ki. A kunágotai 
terdáriustestvérek az ország első 
községeiből valók, munkájuk mindig 
dicsőséget szerez a Világi Rendnek. 
lsten áldja meg valamennyiüket, s 
fizessen meg a jótevőkneki 
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A lélek i;;énye a weszél~ ..., óráiban 
Masson Izabella, polg. isk. igazgató. 

Sok szó esik mostanában arról, hogyan töl
tik el idejüket az óvóhelyek menekültjei. Van
nak óvóhelyek, ahol mindenki összehúzódva, 
szótlanul várja a vész clmultát. Vannak óvóhe
l)ek, ahol izgatottan és rémülten találgatják a 
becsapódásokat. Ismét másutt kedélyes beszél
getéssei l-s vidám tréfálkozással igyekeznek de
rüssé tenni a nag;\·on is komoly perceket. Sőt 
Imilottunk eseteket, hogy sokan kártyapártikat 
rendeznek, hangos viccelődéseket engednek 
meg maguknak s szeszcs italokat fogyasztanak. 

Az ízlések kiilönbözők s így felesleges ar
rill ,·itatkozni, hogy kinek van igaza. Azonban 
az íwóhelyeket nem válogathatjuk meg ízlésünk 
szerint. Igy megtörténhetik, hog;\' fegyelmezett, 
komoly emberek kénytelenek végigszenvedni 
mások ízléstelenségeit. Jobb, ha elfelejtjük a 
hajunkat - mondják ezek - s másokat is kény
,.,zeríteni akarnak a "felejtés"-re. 

Lehet-e józan ésszel így viselkedni a halá
los veszély pillanataiban? Mondhatja-e valaki, 
hogy legokosabb "elfelejtéssel" védekezni a 
nagy pusztulás perceiben? 

Hiszen lehet, hog~· mi egészen "bombabiz
tos" helyen vag;\·lmk. De ugyanakkor nem szen
vcdi-e sok más testvérünk a halálküzdelcm ne
hl-z perceit? Lehet-e stílusos a szórakozás ak
kor, amikor mások halálhörgése hallatszik? Lc
hl•t-e őszintl' a nevetés akkor, amikor a lélek 
legmélvl>n a halálirtózat lappang. Mert ne 
mondj~ senki, hog)· tréfálkozással el lehet esiti
tani a lélek aggodalmát. És Dl' mondja senki, 
hog)' a sivító bombák hullásakor nincsen halál
fi·ll•ll•m a lelkében. 

Igenis, a komol)· veszi·l~· pillanataiban min
dl•n lélek megrendül. Minden lélek mélyén meg
szillat a fig)·clml•zteti•s: \'ig)·ázz. hátha ütiitt 
utolsil órád! Az utolsí1 Ílra i•rkezí•se pedig olyan 
nagy esemí•ny, amit l'g)·ctlenl'g)· lélek sem f?
gad ml•gn•ndiili•s ní•lkül. .. E pillanatban meg 

élsz, de lehet, hog)' néhány perc mulva meg kell 
jelenned az Orök Bíró előtt!" Ez a lélek szava. 
Bizonyíték, hogy minden ember lelke mélyén 
ösztönszerűleg megszólal ez a hang. Hiába akar
ja a cinikus ember az akarat erejével elnémí
tani, legföljebb túlkiabálni lehet, de elhallgat
tatui nem. Végezetül is belecsendül a hangos 
nevetésbc s eltorzítja az ízléstclenkedőket. Csak 
egy mód van a lecsendesítésre s ez a lélek ki
elégítése. 

Mit akar tőled a lélek? Semmi mást, csak 
illő előkészületet a nagy útra, az örökkévaló
ságra. A lélek ízlése azt kívánja, hogy rendbe
szedetten kerüljön a legnagyobb Úr elé. A lélek 
vágyódása, hogy kapcsolatot találjon az Isten
hez. Ezért kell a halálveszély pillanataiban mó
dot adni a léleknek a komoly előkészületre. 

Egy súlyos vasuti szerencsétlenség sebe
sültjei között a jelenlévő katolikus pap hango
san mondja el a tökéletes bánat imáját s adja 
meg utána a fcloldozást. A sebesültek vallási 
különbség nélkül buzgón mondják vele az imát. 
Utána a lelkel,; megnyugodnak s hálásan tekin
tenek a haldokló pap felé. A Titanic katasztró
fájánál egy protestáns lelkész ajkán felhangzik 
a zsoltár s utána egy szívvel, egy lélekkel imád
kozzák a jelenlévők: "Erős várunk nekünk az 
lsten!" S valóban erős lélekkel mennek a hul
lámsírba. 

De miért várnánk meg az óvóhelyen a ha
lálhörgés pillanatát? Mihcl)·st egybenülnek a 
szorongó lelkű emberek, cll>gítsük ki a lélek 
mélyén élő vágyat. Végezzünk kiizös imát! 

Kiizös imádkozás! Hangos clőimádkozás! 
Rendkíviil szokatlan a mai társadalmi életben. 
sőt a családi életben is. Valami álszemérem 
tartja vissza az emberekl•t, hogy il)·esmivel elő
hozakodjanak. Valami különiis gátlás szállja 
meg a lelkeket, aminek nag~·on jól ismerjük a 
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történelmi hátterét. Pedig csak a kezdet nehéz, 
csak meg kell törni a jeget. Csak egy bátor lé
lekre van szükség, aki megindítja a hangos 
imádkozást. - A többi már könnyen megy s 
csakhamar tapasztaljuk, hogy mindenki szíve
~oen csatlakozik. Akár hangosan, akár hangta
lanul, akár a vallásunkhoz tartozik, akár más
hoz. 

A közös ima összekapcsolja a lelkeket. Elő
!'ZÖr egymás között. f:rezzük, hogy közelebb ju
tunk egymáshoz, testvérek vag;~·nnk a veszély
ben, egymás támogatásában, megsegítésében. 
Testvérek vagyunk az Istenhez való fohászko
dásban is, aki bizonyára jobban meghallgatja 
ezt a többszörös imát, mint a magányos ember 
szavát. Az Istenbe való kapcsolódás mindig erő
!>ebb lesz s a lélek halálfélelme lassan bizako
dásba megy át: Istenem, bízom a Te irgalmad
ban! Az arcok lecsendesednek, a hang megerő
!>Ödik, az irtózat elmnlik s mindenki egyet t'rt>z: 

Uram, a Te kezedben vagyunk, legyen meg a Te 
ukaratod! 

S ezzel el is készült a lélek arra, hogy Isten 
előtt megjelenhessen. lsten és én! f:n és velem 
együtt szenvedő testvéreim! Ez minden, ami 
kitölti ezekben a komoly percekben a lélek tu
datát. Megszűnik és semmivé válik minden más. 
Érzi, hogy társadalmi, anyagi, műveltségi, val
lási különbségek mind-mind mulandók az egy 
iirök Istenhez és az örök lét szédítő végtelensé
géhez mérten. Az im.a által a lelkek egységbe 
olvadnak s ez az egység az igazi szeretet. A sze
retet pedig bátorságos útat nyit a szeretet for
rásához, Istenhez. 

Az örök szeretethez, az Istenhez vezető út
nak megtalásása a legfőbb igénye minden lé
leknek a ·veszély pillanatában. Akinek van any
nyi bátorsága, hogy ezt az útat megnyissa szo
rongó embertársai előtt, az százszorosan áldott 
munkára vállalkozik. 

iJ-.. , l~ 

~""'· 
Szent Ferenc misszi6ja a társadalomban. 

S:omonian s:il~l<':tlil> Ic n:t a fájó. tapas:talt iga;:
ságot, hogy .,romlásna!> indult hajdan" 1•rős család, 
mert támas:a és talpkör·e megingott. rcs:öfélbe került. 
Ezt csak úgy al>adályo:hatjuk meg. ha a csaladot a régi, 
jól ber·ált alapokra l'i'>:al>l'l)le::iik. a s:ent család s:el
lemér•el megnemesitjük. beoltjuk. 

Egyik kit·ciló író olyan s:épen és helyesen allítja a 
csalcidról: .. A csaleid ulyan az örö!> tragédiák :ulwta
gába•r, mint boldog s:iget a sötét l'i::ck hátán." Tehát 
legyen is mindcn c.<alcid il)I<'U, mert a s:ent család ilye11 

I'Olt. 

A: élet tengerében sudródnnl>-fodródnak a: embe
rek. halá1-öné1lybe kerülnek. hün-:uhatagba m<•ofor
dulnak, s::envedély-jéghegybe iitiidnel>. körülöttünk 
minden elsötétedik, bccstelcdik. oly jó. lia l>ö:elbcn szi
getet pillanatanak meg. s l>ii::dt·e cljutnnk oda hnjti
törötten i.s, mert ott béke. 1l)lllfla1om, boldor1ság !lralko
!lik és ycír reáju!>. M<;!l n t<'l>o:1<j gy<·rmd;cker is cl
jugja n honnigy s ha /w:n ~.;,.,·iiiiH'tncl>, n régi l-snlád 
meleg fészkére. es:re tér11ek. lll!'gjCII'lllllak. Mert Cl esa
lú<L oiclcg tető. mc!u u lakóll nu'~lüt-·ja a.: lclú s éll't L'i

s:ontagsugától; n esnieid niis !>nr. mely roskado:<j tag
Jainkat tCÍIHogatja: oci:is n csulcíd, md)l n riláo si•·ntag
jában n l"es:ecielmes S:ámum ellen bi:1u~ L't.•ddmet 
Pyujt Ul'éinek. Mi leu1u.· u: C'llll.Jl'risé!J{Il'l. Ilu csalúd nem 
lenne:) S:eretö. gonclo."i c!cle ..... auyák s CJ~Hio<lrJ. clolyus 
~desnpciJ.; nélkiil a •·ilág si1·cír. kupcir. kietlf'll rndolt>lli 
l'álna s a.:. c•mll('rf.'k ru . .;s:u!JhuJ...: /('I!H(~1l<'k a lc·ul·es:e

clPlmesebb állutll!il. Mert n: i.,k11/n ,ru11tos. "'"~'~ tnuít s 
IIIÍÍr:eli a;: ••mberek elm éJet. ll<:r<'!-ll'lkét. dc u • snlri<lol 
nem pótolhatja <·s lwl)l!'!ksitllcti. Hlin·l u: '''-"' 1n11it<j 

No. elolua.~ta.d, 

n esaládanya és esaládatya, az iskola csak folytat és tö
kéletesít. Az iskolában elsajátított ismereteket hamar és 
könnyen elfelejtjük, a kapott tanítások feledésbe men
uek. de a sziilöi házban hallott, tanult, látott, ellesett 
c.ktatások-s:okások a sírig tartanak s megmarnilnak •·1-
"'én kbeu-lel kiinkben. 

A madur is a régi fészket nem gyujtja fel. """' 
hnoJJ)n el. hnlll'nl kítntnrozza, jó u: neki miudíg. Hu 
ces:eudűbe 1111'11tek a családi éll't s:épségei - 7H''IIH's 
értékei. lijítsuk fel cmlékét, jussanak es:iínkbc a boldou 
ic/ök: .. hej g)lermckkvr, jöjj vissza egy s:óra.'" Allítsuk 
mngunk elé a régi, boldog napokat. idé::iik l'iss:a lel
biukben édes s:iileink jóságos arcát. könnyc:ö, s:omoni 
s:f'mét. amikor hetegek I'Oltunk. r·ag)l ross:alkodful<k: 
u: l'mll·kekbiil rcstnurci1juk-tataro::uJ.; didede:ii l'rkiil
csi <'in•illkf't s •·íss:acillitjuk a reudes 1itrn. 

S:Pnt Fen•uc atuánk egyeneseu a család épen t~ .... 

•'b"''' tartci."irn alupitotta isteui sugnllll!rn n lwrmmlik 
l'l'llllct. IIOgiJ U l'iltigbau. illeti'(' a c·snlcídi ki1Th<'ll elok 
<'fi!Jiitt lllllTCidjuuak. P!I!Jiitt kii:cljenek - dol!l"::nunl>. 
1.-o:úscu iirl't'1lll)euek, boldoguljnunk és iid•·ö:iiljcuck. 

A r·snlridtn!l"k n: istennrita keretek kii:ött is IÍ!I!I ""'!/· 
iw•erlletik, s:erethetik, s:olgálhntják n jó Istent s elél-
hetik n jobh. s:<'hh. tökéletcseb/J lélf'ks:illl'mwlt. l1a n J.;ii
' illHI(;ri!J<'ikhe: mérten röridehbre /O!JUft ."i:nhdlyokar 
""'!ltnrtjrik. mintaiiO[IJI ll[l)lane:t elérni s:ent ktit<'lessc'
Hilk n kulosturhtUI lakfJ Jerence.s _férfi és trc"i .... :er:etf•s<•k

'"'k. 111<'rt mink<•tl<'ll ... ,aládbrw élnf'k: <'~1!1ik n •·•'r
.<.;:('riJitihl'H. u 111ásik cr lelki csalátlbnn. 

P. Rtöthy :\pollinárisz O. 1-. :\1. 

küedd ~i~~k BtUÓt6t l 
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A Vezérlő Fejedelem nevelője 
lrta: Mérö Mlbály, 

Zrínyi Ilona idei centánáriuma, de még inkább 
a mostani nehéz idők fel kell, hogy elevenítsék egy 
méltatlanul elfeledett építő magyar emlékét. 

Bárkányi János neve nemcsak Zrínyi Ilona és 
Hákóczi Ferenc nevével és a legnagyobb magyar 
szabadságharccal forrt össze, de egyúttal az akkori 
magyar katolicizmus megrendítő küzdelmeivel, hősi 
eroicszitéseivel és korszakalkotó föllendüléséveL Ha 
ennek az egyetlen ferences barátnak mozgalmas éle
tét végigkísérjük, mintegy keresztmetszetben lát
juk a régmult kornak sorsfordulóit, de látjuk a 
magyar élniakarás hősi feszületét is szomorú két 
évszázad komor boltívei alatt. 

A szécsényi ferencesek klastromában az 1663-
ik évet írták akkoriban. Egy napon megjött Koháry 
főkapitány üzenete, meneküljenek a ferencesek, 
mert jön a török nagy erővel. A szécsényi kolostor 
már végigélt egy türok megszállást, dacolt a hitsza
kadás örvényeiveL Es ime öt oldalról zúdult a Fel
\'idék völgyeire és váraira a török roppont serege. 
Az Ipoly völgyébe "az oláh bég rontott oláh, tatár 
hordákkal rablásra és dúlásra:· A hős Koháry 
kénytelen volt Szécsényből elvonni csapatait, hogy 
legalább Fülek várát tudja megvédeni. 

A ferencesek az üzenetre szétszóródtak a még 
meglevő kolostorokba a rabló hadak elöl, amíg a 
\'idekröl a csapás el nem mulik. Egyrészük Sze
gcdre igyekezett az Alföld letarolt és feldul~ si
vatagán, ahol a török basa megtűrte a rendhazat. 
A fiatal Bárkányi a rend teológusai közt menekült. 
J<:z a menekülés jellemezte akkor a barátok sorsát 
i·~ egyúttal Bárkányi jüvendii küzdelmes életét. 

A barát a viharban. 

A fiatal Bárkányi tehát Szegedre menekült. 
hugy ott készüljün pappászentelésére. Itt nem ma
radhattak sokáig, hiszen a török megtűrte ugyan 
a n·ndházat. de nem engL•dte nagyobbítani, nem 
t ü r: bL·nne nagyobbszám ú ÍL'rencest. A teológusok
nak Kassúra kdlett jönniök, ahol \'alamivel jobb 
hdyzl'lbl'n voltak. Ezt a jobb helyzetet úgy kell el
ki·pzl'lni, hogy a kolostor nagyobb részl' a katona
ságé volt. Ott :artották az ágyúk al!~atrészeit. apus
kaport a tanulótL·rL·m mellett. Vi•grc Bárk~nyit,_ a 
l<ilsZPntL·lt pátL•rt Gyüngyüsn• küldik. tehat UJra 
· <iriik hódol ts ági területrL'. 

Ki tudná százüt\'L'n ilyen l'\' rettL•ntii küzdL•I
m,·it. úllandó megaláztatásali loltarm·:~ Volt idli. 
;11nikm· a gyöngyösi barátok a városukon ki\·ül 
majdrwm húrarnszáz faluba jártak-kl'lll'k a Ga
ramtól a Hermidig. a Vágtól a Tiszáig. mert a há
romszáz faluban nL·m \'Olt katolikus pap. Egy régi
r •·g i fpn•ncL'S barát megható L•gyszerüsi•ggL•! írja 
szúrnunkra örök tanulságul L' csodálatos. \'(•rzii sza
\·akat: .. Púsztorkodtunk mink is mind az l'liibbi da
rabos. zordon. dl'áktalan. kL'SPrüsi•gps üdökben. 
m1nd a mostani tiiröt t l' bb üdíikbl'n több hl'lyekcn ... 
:\link barútok ii.-züttük lsll'n kL•gyelmi•böl azon kl'
\'t•s nyújat. mel~· most nagy seregj.!c' niin:kedl'lt. :,\z 
,z,•mL·nki·nt csírázó katolikusoknak l'lso nL'\'l'IO.JL' 
\·oJt Fram·iskánus .. :· 

Igy haladt Búrkúnyí to\'ább. Gyiingyüsr:iil Fü
I,·kn• a Kohúrvak íisi sasfi•szki•bl·. A buzgo kato
likus. fiiúri L'saiád nagy pártfogója volt a ferL•nce
seknek, hiszen a gömöri, zólyomi katolikusok eb-

ből a kolostorból nyerték a hit vigasztalását. A fe
rencesek iskolát is alapitottak ott a Felvidék szá
mára. Sajnos, nemsokára Thököly hadai ezt a szép 
helyet is szétdulták és a hős Koháry főkapitány, a 
nagy Mária-tisztelő magyar vezér nehéz és hosszú 
fogságba került. 

A fiatal Bárkányít most Homonnára választják 
meg gvardiánnak, egy másik buzgó főúri család, 
a Drugethek városában. Örömmel kezdi meg Zem
plén északi helyén elöljárói tisztét. De a Gondvise
lés a nehéz megpróbáltatás tüzében forgatja a fia
tal pátert. Mert alighogy megkezdte működését, 
máris rájöttek Homonnára a fölkelők. Előre meg ís 
üzenték, hogy a barátokat elevenen megégetik. El
széledtek tehát a kolostor tagjai, hogy a veszély el
multával visszatérjenek. Menekűlés közben Bárká
nyi helyettesét, P. Szokolt kísérőjével együtt el
fogta egy hajdú csapat. Levetköztették, láncokat 
raktak rájuk, ütötték és úgy kergették maguk előtt. 
Barkóczy Sándor főtiszt sajnálta meg öket és vál
totta ki a kegyetlen fölkelök kezéből 18 tallérraL 

Amikor a felkelök elvonultak a letarolt vidék
ről, Bárkányi visszatért hegyi rejtekéből és a ko
lostor rendbehozatalához látott. De alig melegedtek 
meg az épülö fészekben, újra rázúdultak a csapa
tok a még alig éledő vidékre. Kelet felé menekült 

Takács József: Szent Anna oktatja a kis Szüzet. 
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.'\z abasári Szent Anna-kegybt>ly l'Zl'rnyi búesústömegl'. 

Bárkányi társaival. Most meg orosz rablócsapat 
fogta el öket a hegyek közt, hogy majd jó váltság
penzt zsaroljanak ki értük. De Sárkányinak se ide
je, se ked\·e nem volt a rablók fogságában veszte
getni drága idejét, amikor annyi fontos feladat \'ár
ta öt. Egy éjtszaka megszökött és a fölkelöktöl el
árasztott megyéken át bujdosott Szendröig, ahol 
egy kolostoruk volt. 

De jó lett volna Sárkányinak egy kis nyuga
lom, pár évig csöndes imádság és békés munka közt 
élni a Bodva szép völgyében! De itt is nyomon kö
veti a tragikus magyar sors vad hullámzása. 

Ime ezerötszáz hajdú veszi körül a városkát. A 
nép a kolostorba menekül. Bárkányi megszánja a 
lakosságot. Okulva a felkelök eddigi könyörtelen 
pusztításain. megszervezi az ellenállást. Az ostrom
lók új és új támadásait visszaveri a pátertől fölbá
torított és vezetett nép, úgyhogy a . felkelöknek 
szégyenszemre eredmény nélkül kell elvonuini a 
város alól. De nemsokára még számosabb csapat
tal megerősítve térnek vissza, ami ellen hiábavaló 
lett volna a védekezés. Erre a páterek a szemközti 
vár pincéibe rejtőznek, amíg a testvérellenség ki 
nem vonul a Bodva völgyéből. 

Nemsokára az ország legészakibb részén, a vad
regényes Sztropkón találjuk Bárkányit. ahová a fe
renceseket a Gersei Pethö-család hívta meg. Az ül
dözött magyarság kisebb rajai mind északabbra 
menekültek, egész a lengyel határig keresve nyu
godt helyet e szerencsétlen hazában. Allandó nép
vándorlás volt ez, a sors ostorától űzött nép bo
lyongása. Ezeknek lett hitszónoka Bárkányi. 
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Nyári munkában kifáradt nt•pünk imádsága 
a sári ,.Annácská"-nál. 

De Bárkányit még sok helye varJa a hazának. 
Olyan helyek, ahol romok és pusztulás van, ahol te
hát építeni kell. Jön a rendelet, menjen Lévára, 
alapítson kolostort, építsen templomot, mert ez a 
vidék igen fenyegetett a hitszakadók részéről. Bár
kányi sok nyomorúság közt kűzdött itt három esz
tendeig. Vettek egy házat, ez kiesi volt a kolostor 
és a templom részére. Ezért az akkori adatok sze
rint alamizsnából öszegyűjtött összegen, .,ötven tal
láron megvették Józsa István házát". Mennyi nél
külözést rejt magában egy ilyen kis adat! No és 
aztán még hátra van a kolostor és templom fölépi
tése. Koldulni, beteget látogatni, építeni, prédikálni, 
újra koldulni egy-két újabb tégláért. Igy (•pültek 
az akkori kolostorok. A lévai kolostor egy könyvé
nek hátlapján találjuk Bárkányi sajátkezű bejegy
zését. Búcsúzik a lévai rendháztól, mert mennie kell 
Veszprémbe új kolostort építeni. Talán az utolsó 
este hajolt erre a könyvre Bárkányi, míelőtt a Du
nántúlra indult volna. És az este csöndjében a kö
vetkező szavakat rótta a könyvbe: "Három év el
mulva elfogadván a provincia a veszprémi székhá
za!, a lelkek üdvösségétől ösztönözve oda kell köl
töznöm elöljárónak. Egyik nyomorúságból a má
sikba. Vándorolni kell c nyomorúságos í•letben, 
hogy végre elnyerjük az örök életet." 

És veszi a barát a vándorbutot és megy a Ga
ram menetéröl Veszprémbe, ami most szabadult föl 
a török hódoltság alól. Hogy milycn pusztulás fo
gadta öket ilyen helyeken, jellemzi az a tény, hogy 
legtöbbször még a helyét se tudta senki megmutat
ni. merre lehetett valamikor a ferencesek kolostora. 

Amikor rcnduchozta a kolostor ügyét, vissza
rendelték elöljárói az ö kedves hegyvidékére, ciiib
beni szem·edéseinek helyére, Homonnára. És mert 
szónoki hire az egész Felvidéket bejárta, ezért nem
sokára Kassára küldti•k hitszónoknak. Hatalmas 
szavú barát lehetett, mert a köznép rajongott érte, 
dc megbecsülték a főurak is, hiszen vcrsenycz\'tt 
hivták mindenfelé. Többen nagy alapítványt tettek 
az ö szavain lelkesedve. 

Száll az idö. A magyar élet zúg és örvénylik 
tovább. Thököly hadai és a császáriak véres pró
bákon mérik össze erejüket. }'öl-alá hullámzik a 
harcok forgatagában a magyar nemzet titokzatos 
sorsa. És a sötétségben míndjobban fényleni kezd 
egy derengő csillagkép: a leghösibb magyar asz
szony, Zrinyi Ilona két kis árvájávaL 

A Rákócziak sash•szkt•bt>n. 

Kassán sokat megfordult Rákóczi ifjú özvegy(•. 
Ez a ncmt•s í•s tisztalelkű asszony Uiu·kányit kért.: 
lelkiatyának. Sok dologban kértL· tanksúl és bizta 
meg fontos ügyt•k elintí·zi·si•vcl. Amikor a magyar
ság érdeke i·s az ÖZ\'egy szivL'-vonzalma azt kiván
ta. hogy a kuruc \'L•ú•rht•z. Thiikölyhl'z menjL·n fe
lesí•gül, Zrinyi Ilona Búrkányit ki•rk nwg, hogy l'Z 

ügyriil az csztL•rgomi í•rsl'kkl'! túrg~·aljon. Le\'l'iL' 
\'(•gén L'Zt írja Zrinyi Ilona a páll'l'lll'k: .. Édes PátL•r 
L'ram. L'Zeket kegyl'lmL·dn• <·n úgy bizom. mint Liil
kiatyámra. Tudom. kL'I-,')'L'lnwd az l'll biiksüll'limi•rt 
azt csl'lekszi. ami Jpgjobb li·sz<·n. Ki\·úm·a Istl'n 
útjában szerL·ncsésen \'L'zl'rl'lj<· kl'g~·l'lnll'dl'l." 

gs a pátL-r. akit Ti•kiil~· farkasai llL'm l'g~·szL'r 
nwgüztek, halidra kL·n·sll·k. rm•gll·szi az utat i•s 
mcgtL·sz mindL•nt. amit a magyarsúg i•rdl'ki·ben úJ
lónak tart. Zrinyi Ilona l'lki·ri l'Ztrlún a tartomány
fiiniiktiil Bárkúnyit fia !ll•\'l'liijí·m·k, aki akkor hat
Í'\'l'S volt. És Búrkitnyi <·zt•nt úJ hüsí·g<•s<'n kitart a 



csalán mPI!ett. Végigéli Munkács kété,·ps ostromát 
amíg tőle is elszakítják növendékét. a kis Ferikét' 
hogy Bécsbe vigyék és onnan Neushausba. · 

Ö oktatta a későbbi nagy Fejedelmet az ábécé
re <'·s a hit PicmPirc. A kis Rákó~zi ábécéskönyvébe 
<'Zekct a ;;orokat írta Bárkányi: ,.A bölcseség kez
ctclP az Ur fé!Plmc. Kitől minden jóknak áldását 
ki~·á~ja Páter _B~rkányi János ... fejedelmi nagy 
Rakocz1 famJ!J_a]anak cseml'téjére. Rákóczi Feriké
l'l'. Kinek az Ur napjait sokakra terjessze, földőn
JnL'nnvbcn örökösen nagyra nevelje ... " 

Nemcsak nPvclni. hanem védPlmezni is kPllett 
í':rínyi Ilona fiát é•s <'·ppen a mostohától. ThökölytőL 
Thökiily sorsa hanyalóban volt és letünő sz~ren
('Sl'.i<'·t úgy akarta visszanyerni. hogy az ártatlan 
kisgyl'rmekPt állította bp közönséges eszközként 
,·akmerií é•s kPts(•gbeC'sett tPrvei szolgálatára. Volt 
Úg\·. hog~· túszként akarta a kilencéves Rákóczit a 
tiiriik kpz(•rp adni. siit hité•től akarta mPgfosztani az 
am·át ,·,s gv<'rmPkét. tPrméoszetcscn eredménytele
nül. Zrin~·i Ilona hűséges fp]ps(>ge IPtt Thökölynek. 
m(•g a szúmkÍ\'C'téosbl' is kiinttl'. rlP katolikus hitét 
minct,·é·gir~ megiiríztE'. 

Maga Rákóczi későbbi Önéll'trajzában így jel
lr•mzi Thököl~·t. a mostohát: .. A Tr segítő ~czed. 
ó v(•gtPlrn jóság. C'Szközöltc ki. hogy az a kígyó 
(m•m féo!Pk iit. mostoha at~·ámat. még a Te szemeid
lwn is így nC'vC'zni) nPm turlott nl'kem ártani sem 
trstben. Sl'm lé•IPkbPn . MPrt gyakran megkísé
n•ltl'. hogy Pipusztítson ... G~·akran mPgkísérelték. 
hogy vallásomból rltéorítsE'nPk . " 

Nagv sorsforduló Piőtt állott Buda felszabadu
lása utáii a mag~·ar nl'mzl't. Véogdért a török száz
iit\·l'n évPs uralma. A Kárpátoktól az Aldunáig a 
romok hosszú éos üszkös láncolata mutatta. hogy 
F.urópa c szNrncsé•tll'n földién a világtörtéonPlem 
lr•gna.~~·nbb tragéodiúia zajlott IP. És még most sem 
<~kart vi•gp szakadni a mPgpróbáltatásoknak. Az ei
Ü;tiitt tiiriik nvomán a romok mPllPtt föl-alá vonul
tak az irl,•gpn sprpgck. SpgítPitPk ugvan a török 
11ralom alól f<·lszabadítani az országot: dP tömege
ikkP· .. r,•gvP]mpzpttséogükkPI. \·adságukkal és gyü
lii!Ptiikkc•l újabb ostorai ]pffpk a magvarságnak Az 
r·gvknrú irók szl'rínt az irlPgPn nvugati sPregPk spm 
·:nl~ak jobbak a pus7titó töriikni•l. Az p]kpsereddt 
nr··p m·ugtalan rajokban marcangoita egvmást. 

Im<'. Pg~· jellemzi' pclrla Bárkám·i éiPtéből 
\lunkú~s l'IPslp után GviinDsiisn• helvPzik a pátert. 
hngv :> nii\'onrléokl'k,·t ;; tooJógiára tanítsa. Akkori
h:lll. iit<dtPk agvon a knlostn;Tn tiiri\ lnbancok két 
ftatal f<'n'nl'<'st: Csap<) RPrnardint és Tapoksánvi 
p,·· ll' rt. 

\·i·dtiik F.urr">pút. \'{•dtiik :\'~·ugatot másf(•l szá
;:ul"n at t·,_..., rninrL·?r·k utó11 <11* a k0s0r\·Ps tapaszta-
1 1nt ~/l'l'l'Ztük. hn!..!v ~enki i!..!:tzában mE:'g nem se
,.,. lll'nniinht. Kii/ii!ii•1k kl'IIPtt PmberPknPk feltá
tn:.dni. akik ,·:tsakar:IItal (•s bizalommal építPnek 
• n· újabb ]ii,.·; s;;im:\ra anm·i csalódás után. Ez 
,, s;,•n•n v:h·t :1 h:.r:"!lnkn. akik ,·(>gigszPn\'l'dtéok a 
-~·~'•-'.:: húd,,11..., 't•! T,;P'1Va!·ti1 n~' '1t'mrsnk kolostort 

·ll•·tt ,··pill'ni. hatwm fah·akat. \":ÍJwwkat újra aln
r•:t:mi .-\z •·llntirl•"•'tt. biralmatlan (•s Plvadult né
l"'' \'is.<:-a(·d"'''''lni. a h(·k•• ,·ti rrnrl.ií·t mpgtorcm
lt ni. t·!.!V~/(.J\':t1 ú i hr1nalapitjst \'l'C:C'Zni. 

Ism·, .. , ,-,ak n:·., k:'nwi ,·.Jr·t(·h··;J 1:\tjuk. miro volt 
L··p~·s ~~ h:tt:tlln:~.-.; alkr)tó t•ri·,_ \Tialatt n1l•g a magvar 
llt"·h·idr.'k<·n a f<ilnwntii S<'l"l'.l2: a tiiriikkl'l \·iask0dott. 
múris nwgindult a; é·pitii munka. Bárkúnyi yettP 
\-~·tnrl•1rhfl1 i(t~. '·Jt.•kt 1 '"'' r.:tk1a az <'C:vhúzi SZl'rPkPt: 

•·t~v olt:"trki•\·r·t. mi-.·kiin~·,·vt (•s a ll'gszüks(•gest>bb -

Búcsúscsoport köszönti a ke~t:vhelyet. 

dolgokat, hogy Szécsényt újjáalapítsa. És elérkezett 
egy olyan vidékre, ami az utolsó huszonöt év har
caiban teljes vadanná pusztult. Az elvonuló török a 
romokon kívül a rettentő pestis-betegséget hagyta 
hátra. ami a megmaradt csekély lakosságat az 
északi és keleti hegységek rengetegeibe űzte. Sőt 
C'gész Morvaországba kivándoroltak erről a vidék
ről. hogy soha többé vissza ne térjenek arra a föld
re. ami a hontalanságba űzte őket. Talán vissza sem 
jöttek volna. ha Bárkányi hívó szava utól nem éri 
iiket. Ime. Bárkányi IPveléből pár rövid részlet. 
amit rendfőnöke parancsára írt. Ez az egyszerű le
,·él aranyfényben kell hogy tündököljön a magyar 
történelemben: 

·- Én Fr. Bárkányi János a szent engedelmes
ség által indíttatva értem ide ezen romokban he
Hrii. Plpusztult vidékre. de sehol egy lélekre nem 
akadtam. Végre Halász nevü helységben mégis ta
lattam három kunyhót. Végh Andráséban teleped
IPm IP és két hetet töltöttem. a szentmiseáldozatot 
b~·mu•:1tt:>m. a bf'tegc•k ~ond]át viseltem és türelem
nw! vártam Isten kcgvelmének áradatát és a vál
lalt munka mC'gkE'zdését. A vigasztalás Atyja és ir
galmasság IstenP pPdig megvigasztalt minden szo
rnngatásomban ... 

~ N<'•pícs. hazai n~·elven meghívó leveleket 
irtam mindPn közst'gbC' és minden helyre. könnyek 

Bug~·orral a hátán i·rkezik eg~· zarándokl'soport. 
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közt buzdítva mindenkit, hogy Szent Máté evan
gélista napjára jöjjenek össze elpusztult klastro
munkhoz ... 

- Midőn fd\·irradt a nagy nap, csapatonkint 
jött elő a különbőző és messze fekvő tájakról a nép 
~s kitörő lelkesedéssel örült az Úrban, hogy az ősi 
áhítat újjáéledésének reménységét nyerte meg Szent 
Ferenc alázatos fiai által. Midőn aztán megérkez
tünk a külső kápolnához, a szekér oldalához szereJt 
oltáron bemutattam a szentmiseáldozatot, kértem a 
Mindenhatót. hogy az Ö szent Nevének dicsőségére 
tegye eredményessé utunkat ... 

- Azután a város kapujához érkeztünk. de a 
bozót. bürök és cserjék rengetegében nem tudtunk 
áttörni. Kapával. baltával vágtunk magunknak útat 
a kolostorig. Inkább sírni lehetett, mint örülni a 
rombolás iszonyatosságán. ami szemünk elé tárult. 
Szécsény a kígyóknak. békáknak és vadaknak lett 
lakhelye. Kő kövön nem maradt. ház házra omolt 
és falaik szétmállottak. Nagynehezen bejutottunk a 
templomba és f'gy kőlócát taláh·a sokakat meg
gyóntattam és szentáldozásban részesítettem. Az
után szentbeszi•det tartottam ... 

- Közös elhatározással jöttünk a kolost01·ba. 
hol a legnag~·obb szegénységbf'n éltünk: kálvha ku
pakia hel~·ettesítette a fazekat. lábost és tányért. 
Asztalunkat koporsódeszka szolgáltatta. csupasz 
földön csupaszon. takaró nélkül aludtunk. Az idő
járás zordságát december 6-ig viseltük, de bekö
szöntött a kemém· tél s tovább nem maradhattunk. 
Miután Halász községben nem kaptunk szállást. 
Gyöngyösrf' készültünk. hogy a tavasz beálltakor 
visszatérjünk. Karácsony vigiliáján értünk Pásztó
ra. A községet lc-lkipásztor nélkül találtuk. azért 
ott maradtunk s odaadással állottunk a lelkek szol
gálatára. Csak húsvét után tértünk vissza Szé
csénvbe. ahol elkezdtük kolostori életünket. kézi
mun.kából és alamizsnakéregPtésből tartva fenn éle
tünket ... 

FOHÁSZ SZF.ST LÁSZLO KIRAI.\'IIOZ. 

Szent László. n1ag~·01rok rL.tlJú:-:. kir~·tl.\·<1. 

Nézz reánk az t~gböl! - :\~·11 ~zcgen.\· IL1zftnl~r<-l' 

Zord idöket élünk. -- w<~,·lYlJcn o li-tünk. 
C>lta;madl'rt e:-:dünk. ~egit:-:~·...!t•d kt·riuk' 

f:letedben mindig \'itézü! h'"'<'"'t;'tl. 
Ellenségeiden diadalt ar;iltit!. 
Harcaidat szúrno.s c.sod~t 1~ kJ:..ertt>. 

.Jézul'unknak wJltúl bútor. hü ,.:lcte' 

Bilrctnd csapásúra :-:zlklilbúl '.'IZ fol_YII! t 

A pogányok pénze ka\'i(T:-'d \'<.t]to;.ott. 

Bölcs. - Istennek tetszi) tcin·t·n.\·t'i\t'~ hol.t;,l 

Egyhúzunk. :-zent hitünk .ia,·cl!l fúr"d";t;',J' 

Szerelett is néped. rag"szk"doll h<Ju;'•d. 
Boldog, elégedett volt Cikkor "/. or,·zúg~ 

Kérünk. most :-.c h<lg"_\'j e!, \l'd.kd J~tiZ üg_\·unk' 
Mi is Egyházwcké·ri. Kri>ltusunk<·rt küzrliink~ 
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Ez a pár kivonatos részlet Bárkányi leveléből 
csak a munka kezdetét jelzi. Mert utána ,.kezük 
munkájával" hordták el a törmeléket és végezték a 
kiiművesmunkákat. E mellett természetesen a nép 
lelki vezetését, összegyűjtését, letelepítését. A szí
\'ÓS magyar életerő csodálatos munkája tört itt elő 
a barátokon át, éspedig oly eredménnyel, hogy már 
1705-ben Rákóczit nagy kolostor és virágzó hely
ség fogadta. amikor a szécsényi országgyűlést ki
hirdette. Megfordult a kolostor falai között és a 
templomban az országgyűlésen megjelent 6 püspök. 
számos prépost. apát, szerzetesfőnök. világi f.s szPr
zetps pap. ~O főúr. 25 vármegye küldötte. Rákóczi 
nevelője tehát szállást készített a Vezérlő Fejede
h•mnek. De még ennél sokkal többet: örök példát 
adott a küzdő magyarságnak a legtragikusabb ko
rában. Rákóczi sem feledkezett meg Bárkányiról 
i•> a magyar szabadság hiíséges barátseregérőL amil 
naplói. Pmlékiratai oly meghatóan igazolnak. 

Bárkányi időközben KecskemétrP kcrült gdr
diánnak. amcly város sokáig a labancok kPzén volt. 
Itt is hatalmas munkát fejtett ki és itt is kimutatta 
lángoló fajsu•retetét. Egykorú író így jellemzi kl'C's
hméti müködését: .. Klastromunknak gvánliánia. 
Rárkán~·i János. ritka m:~gyarsággal prédikáló alva. 
két esztendő alatt háromszor egynéhányaci magá
val. egyszer a tanulóifjúsággal kitiltalatt a város
ból.'' Kuruc érzclmei miatt történt ez a száműze
t(•s és még a fiatalságot is magával tudta ragadni a 
knruc táborba. 

Az évek őrölték az öregedő Bárkánvit. aki 
t~tolsó állomására. Gyöngyösre került. Akk~r pusz
tiloita a vidéket az újra föléledö, rettE'ntő pestis. 
:\ nátcr aggkorával dacolva a régi tíízzel és lelke
'"déssel állott a betegek szolgálatába. MPgkapta tő
lük ö is ragályos betegséget és ez hamar \'(•gzf'!f 
•:ole. A harctéren hősként halt meg tehát oz a cso
ciálatos lelkű magyar fprencos barát Kriszt us sznl
e;álatában és nemzE'te védelmében. 

!"1Pnt Haz;'m]<;,t ,·<·djük. f<·lt.iiik hntúr:.it. 
F::tPt a rcn1<.'11Y"l.'!.!. h:ltorít a :-:zen t hit! 
Hi;:unl\: 011. I:o:tc>nbC'n~ Or:-:t{u:~unk fennrn •r:lri' 

pilismaróti dr. 8oZ<ik~· Kálmán. 

POCSI SZF:P szrz. 

! [a b~Ú1;1t lt•p: Sti.1oilgl·) ]t'Jl-\PI1H'1 

Hozzúd \'i!'.zern rninci. nehl .. l. h;"•rLt~IIJn. 

r.:~ nPked. szl·p . .::t.Ü/. P<'ll'snak l··l.:;c.•:o::o:Pcl' 

Rünh!1ró hitte•] l'zÍ\·hiil ;'d;Hl<~m 

Oh. lC'k1nfs rf'úrn. hallg;J:-;<i nH·~ J<,·rl•:--l'l11 . 

hin1~C:·J lelkC'n1rf'. hints n·Jnl··n:--·:-.:uL!·ú·t' 

A hiin orPi<' mcQt(•pdC'>i lPlkc·m. 
Vl•dd me,!:! lelln·rn. P ( . ..;,aponL?,c\ Jn;HL"q·t 

Ad.J nyt;galrn;tt ,·.:-- ;tdjú! hih·t rH·k(•Jn' 

('~ak ho!.Zt"t<i \'ÚU,_\'Om. ('S;Ik ho/.I.O:Úi. 

:vtrrl ll' " kiinnvek lC'törliiiP n>ltúl. 
,·.:-- If' \'nlt;'tl 1:1 rnincten~P~ - rnag;t ~ 

Radván~·! Sándor. 



P. Schrotty Pal, O. F. M. 

Csak két évig viselte a tiarát S:::. Anasztázius 
pápa, 496-498-ig. De ezt a rövid uralkodási idöt 
az egyház.történelcm egyik legfontosabb eseményC' 
tette C'mlekezetessé. Szent Remig, Reims nagy ér
SC'ke. már régen buzgólkodott Szent Chlodvig, a 
franciák királyának megtérésén. Apostoli fáradozá
sát -!96. karácsony napján. amikor a király 3000 
franl'ia fönC'messel megkeresztelkedett. nagyszerű 
sikC'r koronázta. Azóta a francia nemzet az Anya
szentegyházhoz tartozók öskatolikus hithűsi•gí•
\'Cl és apostoli áldozatkészségével az Isten országá
nak tcrjcsztéséon, minden nemzetnél többet tett. úgy 
hogy XIII. LC'ó pápa joggal .. az AnyaszC'ntpgyház 
lc·gkPd\'PSC'bb h·ányának" nevezte öt. 

Öskatolikus életet és lendiiletet 1•itt az Egyhá::: 
tiirtél'etébe S:::. Simachus pápa közel tizenhat él'i 
(498--SI4) kormányzása alatt. 

LPgföbb gondja volt az Egyház belsií é>letének 
az P\'angé>lium szerint való mélyítésC' és fe.ilesztése. 
amit a \'C'SZC'dclmC's Manichl'izmus lépésről-lépésr,, 
tiirt&nt visszaszorítása által igyC'kf'zett elérni. 

Az általa összf'hívott zsinaton a római pápa C'l
siibbsí•gí•t hirdC'ttÉ'k az Atyák a \'ilág \'alaml'nnyi 
püspökPi fölött. .. akit nC'm lC'hC't a püspökök ítí·lii
s~í·kC' dí· állitani. mert ii az Egvház fP.iC'". mint 
SzC'nt \'itus. \'icnnl'i püspök mondotta. EzC'n :1 zsi
naton szÓ\'á tC'ttp a római Birodalom C'gyC's hel~·cin 
miog fiinálló rabszolgáknak ügvét is i-s nagv összP
gekPI aiánlntt fr! azoknak szabadnnboesájtására. 

Púrhuzamosan PZZC'l az PrPclmí·nves bcbií mü
kiiclí•sl•\'l•l. halacit az F:g~·háznak Prí·l~·Ps ki-zzd és 
apostoli kitartils~al való külsii üg~·pim•k rcndezésC' 
'"' fr.ilPsztiose . 

.-\po:<toli ha~almának minclt•n Prejével a pápa
'."Íilasztás nag~· i•s fontos üg~·(·m·k az C'gyházi szC'l
h•m szPrinti n•ndPzését is magál•\·á tPtte. amennyi
h<·n a lPgst'l\vosahb cg~·házi biintPtí·ssc-1 sujtotta azo
k:l!. akik mi•g a pápa éolPii-hPn már utódjának mPg
·:úlasztúsúról tárgvalnak. És itt m<'g a királ~·nkra 
"'tn \·nit 1<·KintPt1<·1 ... ;-,·., f•·ledb·~~·;k mPg .,nha.~em 
,, r n'• l. ,-. ('.~ás:ó r. ír jer Ze u ó c·sris:-rirho::. ho~nt ön is 
,·.<rrk r•mhn. l1u rllillrliárt u lr·~111Ug1/nhb földi huta
'""' rrr t<í n<n-<:kndil; is. P.nd,;ke::::::ék' Hol 1·annak 
o:nl:. akik a hitr•t iildii:::tM: ,;_, meq.~emisítéssel fe
., ,1ccwtté1::' Két.'C>qhe Hem '"""ható t én )l. hogy az 
;,;"::: .. «Í!I ii1cli:~teté.~r· Clllií:clemrf' l'iftl' a:::t és 11!11/an
""kor · ""''1-"'mmisir,;rr, iildii~iiit'" Rámát állandóan 
-ú·pitvtt•·.· ö \"olt az •·lsii púpa. aki SzPnt PPtPr 
!t·mploma ki">rül .. püspiiki lakot" í•pittC'tPtt. ahnn
n:lll a púpa :11 F.g~·húzat kormúnvozta. 

:\ R!'l\'<·clPrt' kNt idwn mi·.!! ma is lútha!ó n;t!!\" 
.f<·nviitohnzt". am,.h·npk óriúsi mi•r·p(pit c,.;ncl;"dia 
mind .. n római zarúmlok. ii illlitotta fpl Sz<•n! P•'•l<'r 
t•·ri•n. {;g,·ancsak ii lútta !'l PZt a tt•rl'l na!!\" kútak
kal amt·h· .. km·k iiclitií \'iz!' •·nvhitl'lt<• a fúrarlt za
rún.dokok. s~nmjúsÚ!!ÚI. í•s g~·iin~·iirkiirltPttP a s~~·~1-
lí•liit. A pogánv Róma romjain tl'mplomokat Pptt
tPti'U. fgy ~- ~Tartin" ai :\Tnn!i hin•s '<'mnloma. :1 S 

1\Taria Maggiore közelében is az ö dicsőségét hir
dl'li. Ezekrt a templomokat bőségesen ellátta mind
azokkal a dolgokkal, amik fönntartásukhoz szüksé
gC'sek voltak. 

E nagy pápának sirhelye Szent Péter templo
múnak bejárata alatt \'an. 

S:::ent Hormisdás, Szent Szimmachus pápa utód
/fl. a jclkmerönek és szerénységnek élő példaképe 
\olt. Uralkodott 51-t-töl 523-ig. 

A: ö uralkodása alatt alapította Szent Benedek 
rli<"sii rendjét .'i20-ban' A Gondviselés mérhetetlen 
úldússal gazdagitotta az Egyházat és emberiséget 
<'ZZC'l a csodálatos alkotással. ,.A klasszikus kultúrá
nak megmentiii É's horclnzói" évszázadokon keresz
' ül egyszC'rsmind a keresztény munkának, tudo
mánynak. m(Í\·észetnC'k. az élő hitnek és a teológiá
nak. a szC'nt élC'tnck. a hithirdetésnek, az apostolko
dásnak. a \'Prtanuságnak. az EttYház nagyságának, 
az í•lö Krisztus dicsöségének is örökké erős hordo
zói. inspirátorai. apnstnlai. sokszor megmentői, 
minrlig IC'lkes. kit;ll"tó müwlöi. soha nem csüggedő 
,·i•diii. rag~·ogó swntjPi. és pí•ldaadói. bölcs vezetöi, 
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és a halálig hűséges fiai és gyermekei voltak és a 
mai napig sem szűntek azok lenni. Nincs emberi 
szervezet, amely nagyobb érdemeket szerzett az 
emberiség történelmi fejlődésének előbbrevitelében, 
é-s nincs szervezet, amelynek tagjai eredmé-nyeseb
ben nyultak volna bele az Egyház tisztán emberi 
haladásának lendítő kerekébe Szent Benedek fiai
nál. De nincs Rend sem. melyet jobban áldanának a 
kultúrának. a törtém•lemnek hívatott megírói és kri
tikus őrei és az emberiség legnagyobb értékeinek 

lelkiismerets vé-dői! Pápák i-s fC'jedC'lmek. tudósok 
és művészek, hadvezérek és lelkivezetők, a csöndes 
imádkozók és a napestig az élet szörnyű keringésé
ben kitartóan dolgozók, szociális forradalmak inspi
rátorjai és a nagy haladások C'röskezű vezetöi és irá
nyítói, gyermekek és aggok, nők és férfiak, az em
beri társadalomnak minden rétege soha nem szűnt 
kitartással és hűséggel köti a hasonlíthatatlan ér
demeknek azt a koszorúját. aml'lynél szebbet még 
nem tettek embC'ri szC'n'C'ZC't tagjainak lábai elé ... 

Szükség idején legnyugtalanítóbb 
a szegénység. S minél többeket érint 
a szükség. annál n~·ugtalanitóbb a 
szegénység. Immár ötödik éve tart a 
második \'ilághúborll. Mi. mag~·arok 
az első három P\"et szinte szerencsé
~en éltük út. de közel két é\"e mi is 
mindjobban benne \'ag~·unk a hábo
rú mindig többet és többet kih·etelö 
áramában. Ha azonban csak ennyi 
lenne az egész. elbirnók. De mind
egyikünk érzi. hog~· az ellenségeske
dés mél~·én ellentétes szellemek 
üzennek egymásnak végső leszámo
lás!. Ha az an~·agok harcához a szel
lemek harca is kapcsolódik. akkor 
a győzelemre ott \'an nag~·obb eshe
tőség. ahol az an~·agi és a szellemi 
erők lehető eg~·sége és teljesítőké
pessége állja a harcot. 

Magyar \'onatkozásban ez is hoz
zájárult ahhoz. hog~· a mag~·ar ke
resztény felekezetek és a magyar 
katolicizmus közötti eg~·ségmozgal
mat orszáElosan olyan örömmel fo
gadták. Idegesség azonban mindkét 
táborban - jó mag~·ar szokás sze
rint - bö\·en akadt. Féltek mindkét 
oldalon attól. hog~· az Eg~·ség Útjá
nak szelleme megbontja a belső fe
gyelmi eg~·séget. s talán inkább meg
bontja a hí\·eket. mínt egységbefüzi 
öket Ennek az elgondolásnak adott 
kifejezést először szóban. majd írás
ban is Debrecen kiváló református 
püspöke. Dr. Ré\ ész Imre .. U t 6 p i a 
\"agy Krisztotópín?·' dmü tn
nulmányában. A lelkipásztor jelenik 
meg övéi előtt a tudós é~ a közös
ség vélemén~·ét ignzolni akaró iró 
személyében. Hosszasan és .iellem-
7.Öen elemzi a gC)rög {-~ rt latin szent
irásban mutatkozó eltérését annak a 
szentírási szakasznnk. mel~·nek leg
nagyobb a .iell'ntösége az egység 
szempontjúbóL A kis mű tudomá-

EGYSÉG FEI ... É 
nyos része nem sokat jelent. inkább 
a szellem a fig~·elemre méltó: min
den megmozdulásunkban. minden 
régi \'agy új kezdésünkben a mo
hón előre törö római szellemet \'éli 
felfedezni. s ettől félti a maga fele
kezetéhez tartozókat. Az egységet el
képzelhetetlennl'k tartja a különbö7.Ö 
keresztény felekezetek és a római 
egyház között. S hogy ezt bizon~·it
hassa. hozza új szentírásmagyaráza
tát Szent Jáno~ evangéliumának 10. 
fejezetének 16. \'erséröl. az annyi
szor használt szövegröl: :F.: s e g~· 
a k o l l é s z e n é s e g y p á s z t o r. 

Dr. P. V a r g h a Theodorich OFM .. 
a kiváló ferences szentírás-professzor 
ugyanl'zen a dmen adja ki nag~·on 
komoly tanulmán~·át ug~·anerröl a 
tárg~·ról. Nagy megn~·ugvás l'Z a ta
nulmány a számunkra .. Joggal hisz
szük. hogy más felekezetü keresz
tény testvéreinknek is. Ez a tanul
mány minden sorából \'ilágosságot. 
meggyőzö erőt sug{lroz minden sze
mél~·e~kedés vagy bárkit is \'ádoló 
szándék mellőzésével. Ot. a ki\·áló 
szerzöt csak egy foglalkoztatja: Mi 
a teljes és a legbúbben \'issznadható 
igazság? Mit akart kifejezni az is
teni Mester, amikor ajkán megjelen
tek az idézett s7.avak? Negy\·en ol
dalon mindl'n vonatkoz{lsban meg
felel erre P. Vargha Theodorich. 

Irásából tisztán megértjük. hog~· a 
kifogásolt latin szö\·eg inkább g~·en
~ti a tetPmre hi\·ott r·ómal gondol:>
tot. míg az ér\'iil felhozott görög 
szö\·eg éppen annak a római törek
vésnek a legtisztább kifejezés<e. 
amely halálosan komol~·an \'t'szi az 
isteni Mester szándékát. Azaz: min
den módon igvekszik t'li\mozditani. 
ho~y Krisztusrlak C'~~· nvúja vng~· 
egy akla leg~·en -- a nyáj \'ag~· akol 
nem lényeges - és abba mindenki 

beletartozzék. aid hi" i\bt'nne. Belf'
tartozzék pedig úg~·. hog,v az apostol 
szerint: .. szakadús köztetek ne le
g~·en." 

Az egységmozgalom szempontjúból 
m ó ds z e r t a n i l a g L'rtt'ltcs ez a 
k<'t tanulmánv. Dr. R(•\'ész tanulmú
nya a nen1 kh·ánato~ n1ódgzer szC'
rint írórlott. melvben a lt'nveget. a 
teljes krisztusi ·igazsúg m~glt'lt'st't 
megnehezíti a minrlíg kíst'rtö .. római 
gonrlolnt" kutatása é~ igazolni. illet
ve minden katolikus megmozdulás
ban \·aló megjelenésének bizonyítani 
akarúsa. P. Varghn tanulmán~·ának 
a módszere a szerencsésebb. mert öt 
csak az igazság \'l'zérli. Valami nag~· 
biztonsági érzés hatja át: ha a kere
sett igazsággal ellentétes is a rpgi 
szöveg. vagy árn~·alatilag tér· is el az 
igazságtól. nem idegeskerlik. megleli 
mindennek a magyarázatút. ha az 
tén~·ll'g okkal t's nem \'életlenségböl 
történt. 

Ann~· i bizonyos. hog~· az egy sP g ma 
szükségesl'bh. mint \'alaha. Nekünlc 
rnag~·aroknak széthúzá~ra hajló ter
mészl'Hinknél fogva még indokol
tabb. Azért. akik tén~·leg lelkültiin 
\'iselik fennmaradúsunkat. azok kell. 
hog~· rnindent megt('g~·enek a lelki 
és a tén~·leges kereszt(·n~· magyar 
eg~·s(•gért. Ha minrlenki a l(·n~·egest. 
a SZl'llemet keresi Í's azt kinínja ma
_g~·ar \'ér·eink kiiziitt én·ényesiteni. 
élkkor a magyar jil\'il n1inch.'n jPlC'n
legi ~ötétség i>s ins('g l'll<'nl'I'C' is \'i
ga:-;ztalc"l. Szegény!'\(·~iink. an~::l!..'!i 1('
rong~·olódottsúgunk <•s ll'lki me_g
osztottsúgunk a ja\·unl>ra \'<'<lik. nwrt 
rnPgadja a fpnnnrn·arlú:-; ,>;ilft·~té'tf'h.·t 
il nf'tTIZf'fi {;S Si'f'lh'llli P!.!,V:-.t.''l!l'1. --- '1. 

pC'di~ a jobb n1it!..!.\'.lr (··1(~1Pt. 

P. Kiss Szah'z. O. F. :\1. 

!\lég cgvre tart ~~ har('. a harc. a harc~ 
!\lég ~Z<~n1o1·ú a drúgu Krisztu!'\-arl'. 
Még tombol a \'ész. zúg <1 csatawj: 

A tu .. ·lu•g:il:llnb :-.ir t··:-: ke:-.Prcg 
Kegyeth·nt>l.;: n la llllll d <ll Plnhl'rl'k ~ 
~incs sz i\· l·!" li·lPI.;: ~ lnt•gla;u:t e~ }ut. 

104 

Milliók ajkán felsikolt a - jaj! . 

Rettentö-;;ors. és kegyetlen napok 
.. A szivekben a béke nem ragyog! 

a har<'tereken sikolv (>s halál. 
Snk höst. - a .~~1~·(, .. bomba eltalúl 

a hit. mP]~· mindPn i<'lkPt '"h·ii1it 

(lh . .i.-, bt<·n<'m. adi m;'or itt l'sorlút! 
Had' zengh<'ssük a. bt•ke-himnu"út! 
Had' muljon múr el a zord •·sa!azaj 
Milliók ajkim haljon meL: a -- jaj·! 

Radván~·i Sándor. 



A "Hordozó Mária" vall~~_életi __ s~erepe Mátraalján 
_:....::..::::______::____ ----------~-·- -----~------

Egyl'temes emberi igényt kell látnunk abban a tö
rekvésben, amely az iinnepi felvonulások pompájának 
emelésére és értelmi·nek kifejezésére jelvényeket, jel
képeket, feliratokat, ereklyt'ket, képeket, szobrokat. 
diada.lszekereket. trónszt'keket állított a. menetbe. A ke
resztény kiirmenetekben egkz természetesen jutott sze
rl'phez ez a. mélyen és nemesen emberi követelmény, s 
vált az istentisztelet fényének eszközévé. A középkori 
kiirmenetek pompá,iához hozzátartozott a. hívö kegye
letböJ fakadt kultuszok jelképe, a zászlók, szobrok, ké
pek. s egyéb jelképek és ereklyék kísérete. Amikor a 
templomból kivonult. magával vitte a templom minden 
díszii'H•t. kl'dvelt koltuszainak tárgyait és jelvényeit, 
magát az Oltáriszentséget is, s diadalmas élmények kö
zepette hordozta végig városa, faluja utain, határában, 
néha a határain túl is. A protestantizmus szellemi lég
kiire már a kiizépkor ví•gén lekoptatta körmeneteinkről 
ezt a dús szímbolizmust, a teoforikus körmenetek esz
•m'j" az OltáriszPntség központi szerepének homályosí
tását látta bl'nnl'. a. liberalizmus valláséletet magán
iigg~·é h•fokozó gondolatvilág pedig az egyeseket is 
alkalmatlanná ll'ltl' a pompázó szerepek vállalására. s 
lassan egyszl'rűségrl' nevelte a tiimeget. inkább az esz
mí-t hangsúlyozta. a formákat a legszerényebb keretek 
kiizío szorította. S mínt minden egyéb, I'Z a hatás is ké
sőbb kpriiJt a falvakra. !\la mt'g pompáznak visell'tben. 
!'IZobrok. kÍ'pl'k. társulati lobogók, 1\fária-képszékek 
hordozásában. - dP az idő .iárása itt is érezteti hatá
sát. s igen sok hl'h'<'n neht'z lobogós-legényeket. fák
h·ás-fíorfíakat. máriáslányokat. stb. beszl'rvl'zni. 

Falusi kiirm<'nl'tl'ink egyik ékesst'ge a szobor-. vagy 
képszíokl'n hordozhalil :'llária. A Vl'le kapcsolatos szoká
sok. a hozzá fiizödö tisztelet t's hil'dl'lemvilág, a gondo
zásához i·s szl'rl'pí·hrz sziikséges szE'mélyek annyi szál
lal fűződnrk a. falusi nép kiiziisst'gi íolett'be. hogy a nt'pi 
vallásélrt rg~·ik lrJrhatásosabb intézményt'nE'k kE'II te
kíntl'nűnk ma is. :'IIE'rt a hordozhalil :\lária nem litur
~:ikus looltusztárgy templomainkban t's körmE'netf'inken. 
hanrm .irllegzrtrsE'n nt'pi .irlenst'g. A hivatalos liturgia 
i·s a ní·pi vallásosság harmi>níájának beszt'des bízony
saga. Ni·pra.izi frldolgozása t'p ezt a szerept't akar.ia 
igazolni. 

A .. HORDOZO :\1.-\RJ:\." 

:\l :ir a nr n is .ir lz i kapcsolatait. A .. ll o r d o z <Í 
:\1 á r i a" t•lnrvrús abbill a szrrl'pi·böl kl'll'tki'Z<'II. amr
h·l't a kiirnwnrl<•kbrn betölt. Akár kt'p. akár szobor. 
r.l'nds71·rint f<ibill kíosziilt l'rÖsl'bb !alapzaton áll. a ta
laJilal twdig mrdl'lclö szt'lesst'gü asztalká~. G_viin2?'ö;•
nrusziban az <'l:"vik ml'll<'koltárt (Szrnt J.aszlo oltarat) 
,.,.,nll'lti•k a hordozhati> :'lláriának. s általában a társu
latok krg~·szrrPÍnl'k :'llária-oltára. Az asztalka. t'pi1g~· 
mint az oltár. himzPit antipl'ndiumot kap. a s7obor ta
l:IJJZata •·sipki·s. ~·a~:v szintt·n hímti-ssri di<Zitl'lt l<'r!
tiít. :\ trilnus mt"nn~·l"7f"tf' l·s nt;g~· oszlopa javan·szt fa
húl ki·"iilt harokk-farag\·án~·. ni·ha aznnban a szobor 
Pl!i"~Z ntal!a ... sál!~ihan kiirii1futó vasríu1 (GviinJt:\'Öspiis
J>iikil. a m<·nn~·pz<•t nldalait Í's hátul.i:it többhrl~·."n az 
<'1!\'h-izi színt•kh<'z alkalmazkodó srt~·.,m. va1n· vaszon
taka;i.~ ~7 il. n. Jlahíst ff"di (G~·iing~·iis11ata. G\'iin~~:t;"'_
nii~o;pfHd. G~·iinl{yiissol~·mos, G~·öne-~·iishalász. ~7.\U''-il. 
H<itsa_..., 11 tm:irlnn) . .-\ szobor. ill. ki·p t•lött a kos as7-
hlkár·1 hl'h-<'7.<'11 va~:v a talapzathn7. niisilt•lt ~:~· .. rt~·a
l;~rtúb~n 2 ;·f>rt~·a· :ill. ~z nit 'rok mir,tá.hira vir:í~l!al rl~
vílik. ni·ha 7s:imnb· \'an l'lőlt<', ml'll<'ll<' a fainn P<'<h~ 
;o .:\l:iria pl'rst·l~- .. • . .-\ !alapzaton ki·t rudal '"h"t at
dua;ni. ho~v a kiirnu·nt"tl'kt"n a m:iri:íslán~·nk \'aiJ!•k.ra 
t•nu•lht•s.st·k. , .. ,f·rt is nf'\'l'Zik a lf'C!tiihh hPI~·('n tH'Jllf'S 

kil<'i<•Ú'-st•l .llnrdn7Ú :'ll:iri:inak'. 
(i\·Hn~,·iist•iispiikihl'n. G~·Hnt:t~·;; ... ,.at:ín .. ~z t• !1 t-

k u t i· :\l á~ i á n :1 k" is nl'nzik. :\l:itraal.ia ú. _l. a horl's 
mátravt•rt•hd~-~71'1ltkioti kt•~:vh<'l~· von:bi kii~<"ht• tartn-
7ik. c;~·ting~·iispii.,.pHki. G~·iingyiispata. Sag~·n•df". Sz('nt-

P. dr. Dám lnee OFM. 

jakab, Adács népe a szentkuti búcsújárásra ls magával 
viszi a hordozható 1\fáriát. S minthogy a búcsújárás né
pünk legnagyobb vallási élményei köziil való, megért
hetjük, hogy kedvelt körmeneU díszletének a ,szent
kuti 1\fária' nevet adta. 

Amikor a Gyöngyöspataíak .,O l t ö z t e t ö 1\1 á
,. i á n ak" hívják, hordozható szobruknak még egy jel
legzetességét emelik ki: a régi Mária-szabroknak java
részét öltiizteti népünk. Csak az újabb keletü szobrokat 
nem lehet öltöztetni, a régiek ellenben nagyon vigyáz
tak arra, hogy olyan 1\fária-szobrot vegyenek, amelyet 
a karján ülö kis Jézussal egyiitt öltöztetni is lehet. S 
ha hazzávesszük. hogy a hordozható 1\fária minden va
lószínűség szerint a lorétól Szüz kegyszobrának, a Bo
rostyános Szüznek a másolata (Gyöngyiisorosziban máig 
is olvasható a szobor talapzatán a lorétomí Szüz neve), 
s elterjedése is a lorétól Szűz tiszteletének és litániá
janak páratlanul gyors megkf'dvelésével kapcsolatos, -
igazolva látjuk azt a feltevésünket, hogy a hordozható 
:'lláriának lényegéhez tartozik az öltöztetés. Csakhogy 
az eredeti szabályos lorétól viselet helyébe a magyar 
népviselet került. 1\linden falu a maga viseletének ru
hájába öltöztette 1\fáriáját. 1\fég olyan helyeken is, ahol 
képet hordanak szobor helyett, az ösi képeken a meg
feletö kor díszruhájában festették meg a Szent Szűz és 
a kis Jézus kt'pt't (Abasár). Egyébként is megmagyaro
sadott a lorétól 1\fária ábrázolása: 1\fária és a kis Jézus 
fejt'rl' a szentkorona motívumaival díszített korona. a 
kis Ji'zus kezébe a magyar országalma került, 1\fária 
pedig a magyar jogort tartja kezében (Abasár, Gyön
g~·iispüspöki. Rózsaszentmárton, Szücsi). 

Ép lorétól vonatkozásaiból érthetjük, hogy ke g y
s z o b o r r á magasztosult népünk áhítatában. 1\fár a 
díszítt'se, ékszerekkel való felruházása, az imádkozás 
zsámolyánál erre a megkülönbiiztetett szerepére utal. 
Tisztl'lete azonban kizárólag a nt'pn<'l van. Amíg az 
l'iÖkt'IÖ földesúr a maga kedvelt templomi 1\fária-szob
r:it. esetleg családi sírboltjának szobrát, képét gazdagon 
<'k<'sítette. szinte kizárúlag magának foglalta le, addig 
a nt'p utánzó lelkiilete megteremtette a hordozható Má
riában a maga vt'döasszonyának tiszteletét. 

A g~·iing~·iispiispiiki Hordozhalil :\lária. 
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:\ gyöngyöspüspöki :\lária-lányok a :\lária-dajkával és 
a Mária lobogóval. 

.. :\1.\RIA-DA.JKA." 

Megállapításunkat igazol.ia mind.iárt a máriada.ika
ság érdekrs intézm{·n~·p, :\lária-da.ikán azt a vallásos
ságban és ll'kintélybpn kh·áló asszon~·t t'rtik. aki a hor
dozható :\lária-szobrot gondozza. öltiizh•ti. ruháit mos
sa. a máriáslán~·okat szpn·pzi. plJpnörzi. ,:\1 á r i a- g o n
d o z ó' a másik l'ltl'r.iPdt nl'Vl'. Rózsaszt'ntmártonban t's 
Jobbág~·iban .d ék á n n t' ass z o n ~··-nak h h· ják. mrrt 
vagy l'II'Y Pmbl'röltönPk elölit' a társulati dt'k:ín fl'll's<;gt' 
\'Olt a Mária dajkája. G~·öng~·öspatán .. :\lária-mamá'
nak is nl'\'l'Zik. 

A Mária-dajka <;pol~· jplJrgutesPn a n i• p i k ö
z össé g t p r m t' k t'. mint az Plöimádkozó. a bíJrsit
\'rzér, va~r~· a halottsirató. Akárhám·szor bPnnr rg~·r
sül a dajkának. az rlöimádkozónak i·s bíu·síl\·rzrtö
asszon~·nak a szt'rt'pr. ö szokta a trmplomdiszíti•st irá
n~·itani. a lt'mplomi frlszrrl'h;sl'k dolgában a ni•p ki\·án
ságát a papnak Plötrr.irsztl'ni. il~·pu t·i·lokra g~·iíjtrni. az 
rl(yházi ruhákat is \'arrogatni. mosogafni. általában gon
dozni. A pap szh·espn \'eszi munkáját. mrrt rrndszt•rint 
ing~·pn, lstt'n nPvt'bPn \"fogzi. A faluban is nal:"~' a br
rsiilt'fr. Tanársát ki•rik kén~·psrbb t's lrlkh·onatkozású 
dologban. mindl'n á.itatossáll'i dolgot mrgbrszt'lnrk \'l'lr. 
t:l{yszóval a nt'p pJsö \'allási \'rzrrpi kiiziil \'aló. 

H i v a t á s t' r z e t l' is ob·an titok. mint a liihhi 
nllási \'I'Zt'töt'. ,.\ Jpgszorgalmasabb trmplomdiszítö. a 
legidöspbb Plöimádkozó. az it. n. elsö i•nrkrs. \'ag~· \'a
Jampi~· társulat vezetö.ir •zokott rá il{t·n~·t tartani. A 
11ap is a ni•prr hall'~·.ia a választást. s t·sak \'Í•h•mi·n~·
eltrrés rst'tébrn dönt rbben a ki·nvrs ko'rdi·sb~n. l'ti•
\'t'll'r<' az rgt'sz inti•zmi·n~· a ni•pr. 

Hog~· mPnn~·irr az{•. misrm mutat.ia .iobban. mint 
az. hog~· a hordozhahí :\1 á r i a 11 <'r sr l ~- i• t is a 
:\lária-dajka kezl'li. t:g~·rs hPI~·rkrn. mint SzurdokJ>iis
pökibrn. Szl'ntjakabon. az psprrrs riiPnörzi a Jlrrst•b· 
pt'nzforl(almát. Altalában a hordozható :\hria ~o•ul.iát 
nt'm a trmplomprnztár \'ag~·nmíból ,·ist•lik. :\limh•n 
i·kPssrgl' a ni·p :\lária-ti•ztrlrti•nrk \'irá~:a. Aú·rt doh
nak pi•nzt a :\lária-pPrso•b·br. hog,· ahhúl h•dt•nt• a da.i
ka a szobnr fl'nntartásáhnz rs di~zih;si-hrz Sliik•i•grs 
kiadásokat. St'\'rsl'bh alkalmakkor. amil~·rn az a\·at:ís. 
Pskih·ö. hadbavnnulás. halálozási t'\'forduló. ki·t szál 
g~·ert~·át hrb·<'znrk a :\lária lába t•li•. :\lindrzzPI. a :\lá
ria -gondozó gazdálkodik. 

l.r~rkirivóbb munkakiirt• a :\1 á r i a ii l t ii z t o• t i• s o•. 
:\lindl'n hordozhalil :\láriának ml'II'Van a maga ruhatára. 
lia a szobrnt npm i• h•hpt öltiiztPtni. a mrnn~·pzrlPt. a 
trónt. a talapzatot i·s az asztalkát. \'agy oltárkát az iin
lll'p .il'llPgrnrk mrl{frlrlö ruhával díszítik. Igy pí•ldául 

lOR 

Adárson nl'm öltöztt>tlk a Máriát. ellenben a tr6nt kft 
oldalán lefutó Jpprllel, az ú. n. palásttal vonják be, az 
rszlopokra pántlikákat kötnek. A palást és a pántllkák 
szinr is kiiliinbözö az iinnep rangjának megfelelöle~r: 
frhrr. ki•k. rs aranyos, vagy pápaszínú. Körmenetekt'n 
mimlig az aran~·ost használják, a krk, a hétköznapi pa
lást pgysursmind porfo~rónak is számit. Apron 
n't'<: palást.la sinrs a Máriának. Bántja is a dolo~r Ju
h~sz Antalnr Jplkf-t. kiilönöst'n amióta álmában ls fel
mrriilt a vád: ninrs a Máriának palást.la. mint a többi 
faluban látni. Búnbánali napokon és a Fájdalmas Szüz 
iinnrprin a Hordozó Mária inti-zményének e!I'Yetemi'S 
HirvÍ'nvri szrrint feketi-vPI von.l:\k bp a trónust. III'Y 
frkpfp~·asárnaptól nagyszombatig a Mária is az asz
•·,onynt'p tPmnlnmi ruhá.iához alkalmazkodik, s talpig 
frkpti•brn .. JI'Yászol,ja" Fia szPnvedrsét rs halálát. Pün
kiisd f-s Pf-trr-Pál iinneprn piros palást .iár a Máriá
nak. 

l'l!'~·anrsak a Mária-da.ika ll' y u .l t .i a me R a 
<:~·r r t~- á t a Mária rlött. .'\ nrp már jó frlórával. 
nrha ri!'\' í•rá\·al rlöbb kezdi a maRa sajátos törvényei
brit rlöírt imákat a trmplomban. mint a pap a hivatalos 
isirntisztrlrtrkPt. F.zrkrn. kiilönösrn a drlutáni rózsafú
úr:i it.,tosságokon, rs az fo\' kiilönbözö napjaihoz fúzött 
n{-ni :i.itatosságokon rPndszprint ~:~·prtya i-tc a Mária 
szobra rlött. 

A körmrnrtrkrn a H n r d n z ó M á r i a m r ll l' t t 
a h P l ~-r . .'\ frhrr ruh:íba öltöziitt 1\lária-lán~·ok közölt 
fPkPtrllik az ö ruhá.ia. Kiváltságos hrlyr Pz. s ho~ty a 
Jl:iriához \·ahi kaprsolatát nyomatf-kozza. valahány
'7or a máriáslányok vállukra t'mrlik. vaii'Y Irteszik a 
:\l:iriát. ö .inbb.iával fogja a talapzatot, vagy a rudal. 
ní·ha rl!'rsz knmoh·an srgit is a lán~·oknak az a frl- f-s 
lrrmPirs biztonságában. 

JIARI:\SLAN\'OK !UARIASU:Gf.NYF.K. 

A :\lária-da.ika IPgk{•nyrSt'bb hivatala a .máriás
I á n~· ok', ,:\1 á r i a-1 á n y ok'. .Már i a-1 o v ak', k r
P r s l á n ~-ok' sz" r v l' z r sr. NPmrsak azf-rt. mPrt 
szolg-.ilatuk az istt'ntisztPirtt'k rs körmenrtek rgyik 
lrgfi·n~·,•srbb pontja, hanrm azi•rt is. mrrt tisztsrgiik az 
rgt;sz falusi társadalom bl'lsö szPrkl'zt'trbr n~·ulik brit'. 
, a falu szrmrff-n~·f-,·r avat.ia ökrt . .'\ l\lag~·arság Nrp
ra.iza kurtán-furrsán inti-zi ri szrrPpiikrt. amikor ezt 
ir.ia: .. A mat~·ósá<: diszps öltiizrkü ,:\láriáslrányait' (1\lá
ria-lrán~·aitl .. sak rprn frlt'mlitjiik. mrrt hisz a7 ö kis 
l:irs.•sác:uk inkább t·sak az iinnrpi pompa PmPirsí·rr 
""lgállí inti•zmt'u~·. s adataink szl'rint az if.ii•sági r Irt
lwn srmmi kiiliinös szrrrpiik ninrs: dr bö\·rbbrn kt'll 
•7tllnunk a .rózsalrán~·nk'-ról. fökt;p a .rózsa-' \'ag~· 
ihol~·a-királ~·nö'-röl." 11\". 246.) l\lár a mat~·óknál is. dP 
l<iiliiniist•n a palMoknál Pnnél rg{-sz biztosan nag~·obb 
..rrrpiik \·an. mig a rózsalán~·ok inti•zmi·n~·rt a :\látra
al.ián kr\'t•shbi· ismrrik. Különbt'n hrszrl.irnrk az ada
Ink. 

l. szou;.-\I.A1TK. Sr\'iikrt is a :\1 á r i a k ii-
r ii l \'a l i• sz n lg á l a t uk l'imi·n kapták. t:lsösnrban 
kiirmrnrtrkrn. húrsúkon ök \'iszik \'álluknn a tlordnzio 
:\l:íriát. S·1ámuk l \"ag~· 6. Amikor a kiirmrnrt ml'gin
'~111. \";íllukr•~ \'rszik. "' az orsz~i~szrrtr ism..,rt kiisziinti•si 
milddal h:írl'msznr három li·pi·s rlörr i·s három hátra. 

Hd\'ii71ik az Oltáriszrntsí•grt. :\la.itl a kiirmrnrt nr
ldk sz:int rt•nd.ii•hrn. a lrán~·if.iúság után, \'ag~· a pap
'ál:' uhin. do· az asszom~·nk rlött állnak a mrm•tbr. lia 
l<""rr!'"7.t.hirft natlnn. \'a2"~· hilt·sú.hir;i."tkor tl"mplom, kr
rrszt. \':lll'~· su•hnr rlött rlhaladnak. u~:~·anazzal a há
rnm•7nrus rliirr-h:ítra trtt h:írnm li•pi•ssrl kiisziintik. ,\ 
ll•mJ•Inmhan ismí·t hrmrno·t is. ki.iii\·rt is hasonlúki·p 
hiuininak a :\láriá\·al a \'állukon a fiinlt:ir t•lött. lia ko't 
kiirmrnrt. \'a~:~· híu·súsmrnl'l (:\l:ítraal.ián mindrn kiir
mo•twt .hiu·sú'l krriil \'rliik szrmhr. a mrnrt kl'lh;-sza
kad. a máriáslán~·nk l'll'~·mással szrmbt' állnak \'állukon 
a :\l:irhi\·al. s r.:~·mást a már lrirt 1{-p(·srkkrl úgy kii
•ziintik. hng~· o·g~·szt•rrr lrpm•k hármat t•lörr i•• hármat 
hátra. ~ \'alahán~·sznr iisszrtalálknznak az rlsö lán~·nk. 
kiiksiiniisrn mt•g<·stíknl.iák rg~·má•t. ,o\ háromszoros kii
•ziinti•s i·s t·silk ut:ín. ú.ira brállnak a maguk mrnrtjrbt'. 
s il!dulnak frl\•áhh í1f.iukra. lia a híll'sitn. vag~· kr~·hr-
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t~·cn ket vagy több 1\lárian van már, a Hordozó Máriá
v•LI crkezö újabb esoport futárt menl'szt a kegyht"lyrl', 
s meghívja a már beérkezett Mária-lányokat a Hordozó 
:\láriával együtt az új Mária-lányok köszöntésére. A 
kegyhely határán találkoznak, s a már leírt lépésekkel 
,· s kölcsönös esókkal köszöntik külön-kiilön az crkezö 
M•iria-lányokat. Majd a menetben az új Mária-szék 
után állnak. s ünnepélyesen, harangzúgás közepetie vo
uulnak a kegyhelyrl'. Itt a kegyhely ajtajában mind
annyian köszöntik a templomot, a régebb érkezettek 
ldválnak a menetből, az új Mária pedig a menettel 
c•gyütt vonul a kegyoltár elé, s vi·gzi el a szokásos kö
szönti-st. lia aztán a kegyhelyről kimegy egy ilyen 
m:íriás búesúsesoport. a többi kikiséri a kegyhely hatá
ráig, s az érkezéskor szokásos köszöntési móddal bú
esúznak el eg~·mástól. A kegyszobortól ugyanígy vesz
nPk búc·sút. s térnek a ll'írt szabályok szerint haza a 
saját templomukig. 

Nagyobb utakon csak a falvakban viszik Mária-lá
nvok a szobrot. külterületeken legények, menyecskék 
,-áttják fpJ öket. Szurdokpüspökiben hazafel(- a máriás
lánvok szeretöi. udvartói hozzák a Máriát. 

· F.g~·i•b alkalmakra is m u nk á r a h í v j á k a Má
ria-lánvokat. Rózsaszl'nlmártonban minden elsövasár
napra i•s búesújárásra. körmenetre virágos-ziild füzéri 
fonnak a trónus mennyezetcnek oszlopaira. búesújárás
kor körösköriil mindeg~·ikrl', kiilönben amikor m·m kell 
hordozni, <'Sak a ki·t elsörP. Karál'sony, húsvÍ'I, pün
kösd. úrnapja és SzPnt :\1árton ünnepe Plötti napon ta
karítani is spgítenek. Pl'rszP, nagy a siirgi·s-forgás. 

mert ilyenkor válik el, mennyire megérdemlik tisztsé
,::iiket, s van a várományosoknak alkalmuk arra, hogy 
igyekezetükről tanuságot tegyenek, s a Mária-mama ro
konszenvét biztosítsák maguknak. Még a házi munká
ban is segítségére vannak a dajkának: ásnak, kapálnak, 
foszlanak, szüretelnek. 

A b ú z a s z e n t e t ö k ö r m e n e t r e is készülnek 
a Mária-lányok. Ugyancsak Rózsaszentmártonban járja 
az a szokás, hogy az első legények lobogójára és a pap 
keresztjére Mária-lányok fonják a koszorút. Az első 
rudasok fonnak a körmenet elején· haladó iskolásgyer
mek keresztjére és az első lobogókra, a hátsó rudasok 
pedig a maguk ,szeretői'-nek. akiknek a nagy lobogó
kat illik vinniök. ne ebbe is bizonyos tapintatot visz
nek: nem a saját, hanem egymás ,szeretö'-jének készí
tik el a lobogóravalót. 

Régebben szokásban volt, hogy a Mária-lányok vi
rághéten. vagyis virágvasárnap hetében t o j ás t g y ü J
t ö g e t t e k a faluban, s az árából vásárolták meg az 
egész évi gyertyaszükscgletet a Máriához. Persze, nem 
rgy Mária-lány szülei restelték koldulni küldenl lányu
kat. s inkább szegényebb asszonyt szegödtettek erre a 
munkára (Rózsaszentmárton). 

Első vasárnapokon és jelesebb ünnepeken, különö
St'n a Mária-ünnepeken a t em p J om sz e n t é l y é
b e n egysorba, vagy fi-l körbe állva égő Jámpát tarta
nak a szentmisén és a veesernyén, vagy litánián. Néhol 
hozzájuk szegődnek a lobogós- és a fáklyáslányok is, s 
így 8--10 leány is áll az oltár körül. A templomi szol
gálatot inkább válto7.atos ruházatuk teszi érdekessé. 

(Folytatjuk.) 

·::;;;i;cC4fi':'fi;i;i&f;'fW>_.~fM~d'#aZ7S:~;;;r,;.;ii;;: .<··./J:?!W&r:'fMff~ll~ 

Könyvnap után 

Hogy a fen'nces sajt ó 1wmcsak temploma j tóba 
i•s nemcsak bazárok kirakataiba \'aló. a kiim·\·nap 
rrpdmi•n\'l•i után n('m lehPt többi• kéotséoges. Köny\'
!lapra. kiin~·\·sátorba is \'aló! Jo_gosultságát igazolia 
a ken•sll't mérti•ke éos fokozott üt('ml'. Három na
pon ken•sztül állandóan \'Olt \'e\·iiközönséogt• a fe
n·nc<'S kiad\'ányoknak! 

Ez a ti·n~· cgybcn eldöntötte azt a ki•rMst is. 
\·a i jn n (•rdPmt·s -C' <'l!~· ál talán ri•szt\·ennün~ a nlin
d,·n P\'bl'n ml'gn·ndPZl'ndö kön~·,·napon" ErdPmes. 
'iit kiitell'ssi·günk is~ Ha hh·atottnak cn'zzük a fe
rPnCPs szl'lkmet arra. hngy hozzúszolion a mai kor 
prnbli•múihoz. s ha meg \'ag~·unk arról g~·ii~öd\'l'. 
hog\' tiibbll'tet kap ezen a szpllemPn k<•resztul ko-
1·.._1nk s;v:n:-;úga. akkn!~ kiltPlPs:;:i•!!ünk n sútnr\·f'rPs 
,., a kr·ll<•metl<-n fl'ladatnak lútszó úrúsitás A mai 
•·mbt•r 1wm nagvon hajlamos a kutatásra r's az 
tltÚnaiárúsra. \·iingatásában :<l'm alapos. Rizon-:os 
mi•rtc'•kig a tiiml'gli•lek jPlensi·t:t·i~ \'is<•li magan: 
amit Pli·jp!t•;;znl'k. azt fogadja l'L amit fiilkínálnak. 
az utún kap. :\lii•rtm· n~·újtanók hút ft•li•iük n;• ."' 
<Jlnkat a/ i•rti•kckt•'. amel~·pk kiúbrúndító csalod a,; 
!wi ,.,.t i•píti•st cn·dmi•nvPZ!ll'k a ll'lkPkbcn. a am<'-
1 ·d:t•t csak mi tudunk n~·újtani' A lll'l1l<''si•g -ll!.!\' 

1; 1 ·t juk - kiitt•lPz. Dt• 'l szel!tomi.<''l' i;; kiitple.~' T('r
!nr_ lt··sn· (•s tPrjps;ti·."rt' kil1Pit·l~ 

Túh·at:nmk múr azon az <JII:'JSp,onton. h"t::~· 
s;•·ri•n\'si•t: ·,·imi•n \'i•ka alú n·ihiik i•rtr'k<'Jnket. 
ml'gPl;•gNiiiink a szok\·án~·,"; \'t'\'O kiiziinsi·gg,·l 
\fprl 1wm ,;zabad elfPll'.itl'níink 

1. hog:": a h'iln!Jr·nnn mi11d1•nl;it'·' .\/(l~l· i..:. ak.tk
k•·l s"ha m:'"kor 1wm t;dúlk•>ztunk~ D•• ak1k nw.l!all
"<•k <ll runk l'li>tt. talún nem is puszt:'m ki\·únc.;!sa[!
ból. ha1wm mPrt remi•ln••k ,·;damiL amit mashol 
1wm talúlhatnak. Ezek \'t'•gigni·zik kirakatunkat. fel
lapouúk kiin\'\'l'inket. útbiingi•szik a tartalnmJe.l!y-

P. Klllán Csaba O. F. M. 

;ék t• t. azt ú n nem mennek tovább, hanem - vásá
rr.!nak. Talán egy vagy két kötPtet. de ez már elég 
ahhoz. hogy eljegyzettjei legyenek egy ked\'es. de
rüs és mondanh·alóval dús szellemiségnek, amelyet 
f<'rences IPlkiségnek jellegez a világ. -- Aztán van
~~ak olvanak is. akik rajongói Assisi nagy Szentjé
nPk. A~ intelligencia rajongásával: leköti öket Szent 
Fen•nc varázslatos egy&nisége. lelkének naiv. is
tcnközelséget lphelő közv('tlen megnyilatkozása. 
r:z('ket mindaz érdekli a mai ferences. irodalomból. 
ami kapcsolatban \'an a Szenttel! - Ezeknek is a 
:.:iin~·map n~·újt szellemi kielégülést. - A Magyar 
Köny\·szolgálat egy kép\'iselöje háromszor is meg
:··lent sátrunknáL s mindíg azzal a megjegyzésseL 
hn,g\' \·alamennyi sátrat \'égignéz\·e nálunk találta 
:. · ~tlagos lt'gnagyobb forgalma t. MiérC ~em is 
"h-~n ros,;z üzlet Assisi szellemét terjeszteni 
mnndnt ta. s maga is megvásárolt mindencg~·es fe
'' ~:res kiad\·án~·ból c•gy-két példányt. 

~- D<• nl'm s/.abad elfelejtenünk azt sem. hogy 
.>mt·nnvir<· ömzállótlan a ma embere az értékek meg
dloga;ása t<•ri•n. ann~·it·a óhajtja. só\'árogja a mé
lwbb tartalmat és a magasabb lelkisé-get. Termé
SI>'tl's dolog tehát. hog~· megáll annál a sátornáL 

h"l sz<'rzl'!Psek szorgalmatoskodnak a könyvek 
J;,iriil ÉrdPkPsm•k is találja. de meg biztatónak is: 

•·k múr c,;ak nem cs:miák be~ S ha talál valamit. 
.. mi kiizpláll h•lkt•hez. biztos hogy n('m megy cl 
• úsárlás ni•lkül 

:1. V<'gül i<'g~·puük meg. hogy minden tényke
,J,._,1wk. ig\' a kiinv\·napnak s a /.:ön !/l'l"ásárlásnak 
,s llll'()l'nP ·n nwqn ·lélrktann. Hán~· Pmber \'an. aki 
nc•m ~-('1111<' köm:n•t. ha üzletbe kellenP mennie &r
,,,, Irtózik a boittól. a kPrPsgéléostiil. a \'álogatástól. 
Dr megáll a sátor Pliitt egyszerűen csak azért, mert 
mások is megálltak. S ha egyszer megállt. nem en-
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gedi könyv nélkül tovább menni ~em az embt•ri hiú
ság, sem a szerzési ösztön, sem az ügyes kínálat. 

De ezen kívül a legtöbb ember komolyan ké
szül a könyvnapra. Bizonyos összeget könyvvasár
lásra szán. s ha nem teszünk eléje komoly köny\'l'
ket. kiköt a regénynél" de a pénzt már Plkölti. Fő
leg, ha egész évben csak ezeken a napokon vásá
rol könyveket. Mert ilyenek is vannak! 

S föleg a könyvnap ajándékozási nap is. A lo
vagias férj ilyenkor lepi meg kedves olvasmánnyal 
feleségét. a szülö gyermekét. a gyermek szüleit. S 
mivel emberi dolog, hogy jónak szeretnénk tudni 
a másikat, hogy annál könnyebb dolgunk ll•gyl'n. 
természetes jelenség volt a könyvnapon a kérdezős
ködés: Főtisztelendő úr! Mit ajánl feleségemnek. 
gyermekemnek. szüleimne-k? S főleg a szülök tet
ték hozzá aggódva: De komoly legyen ám. mert 
úgyis elég könnyü fajsúlyú dolgokat olvasnak össze 
a mai gyerekek! Ilyesmit aligha mondtak más sá
torban is! 

idei könyvnap egyik legszebb sikerét ajánlhassuk 
vevöinknek. Fellapozták, megnézték, s vették, Hi
szen manapság minden családban szükség van 
ilyen gyakorlati feldolgozású kézikönyvre. S így 
érthető. hogy szinte csak az elsö napon kellett kissé 
jobban kínálnunk. a következő két napon már rr . .l
ga a szép könyv is csinálta magának a propagan
dát. - Ez a nagy sil{er lel:(alább bebizonyította 
azt. hogy igenis van értéke annak a cikksorozat
nak. arnelv a Ferences Közlöny. illetöleg a Magyar 
Barát hasábjain jelent meg! 

Szépcn fogyott még a Fioretti, Beszéloetek a 
ll'lkemmel. A szeretet zsarátnoka, a Ferences szem
me!. Emberfarkasok között, Embersorsok a !'ihar
han. Liturgia, a Missziós .füzetek. valamint a Kul
rusz.fii:zet<>k. Dc a Magyar Barát többi kiadványa is 
szép számban kelt el. Hasonlóképen a Ferences 
Missziók s a magyar Szentföld kiadványai is. 

Tehát a ferences sátorra igenis szükség van' 
Ott a helyünk a könyvnapon kiadvány(linkkal 
együtt. hog~· terjesszük a ferences szellPrnet. és 
tPrjpsztésé\·l'l erősítsük a lelkeket! 

· S vajjon milyen könut·ek mennek a legjobban? 
:\1inden P\"nek me~van a maga könyvsikerc. Nfl
lunk P. Ro:nik Rajnér 0. ~'. M. Krisztus útján c. 
könyve ment a legszpbbcn. az idén. Pedig H pengö 
volt az ára. S mégis eladtunk belöle kb. 180-200-t. 
A gazdag tartalmú. logikus fcldolgozású szép t'r
kölcstan alkalmas \'olt arra. hogy lépten-n~·omon 
kezébe adjuk mindenkinek. s túlzás nélkül mint az 

TPrmészetes dolog. hogv a könyvnapi siker ön
magában véve még nem elég. Csak kezdet s buz
ditás. hogy máskor kétkedés és töprengés nélkül 
menjünk neki a könyvnapnak É's alapos megszerve
zéssel még több ferences kiadványt juttassunk el 
vevőink kezébe. Söt. nl'm elégedhetünk meg csak a 
budapesti könyvnappaL hanem meg kell szen·ez
nünk vidl'>ken is. lgy esetleg PE'csett. Kassán. Ujvi
cl&ken. A ferences szellem mindcnkinek szól. hadd 
terjedjen hát mindenfelé! 

LILIO!\IOS KIRAI.\"I.F.ASl". Szt. 
Margit-antológin 2 kiitethen. S7.er
keszte~te: P. Fen~·,·p~,;~· .Jeromo~ O. P. 
Rudape~t. St<'phaneum :'l<,·omda. R02 

"]dal. 
A kato!iku:-; n1a_gv~1r:-:.úg SzPn1 :\lar

git-tiszte!eté-nek hiznn,·iti•ka PZ a 
kön:"·\·. Annak a nag_v I:C"rnt.~nv:-;(~~nek. 
hOt!.'' :vlarqit ~ornr eg~•~zcr olt;·lt·aink
, . ., kerül. ~zent lc~z. Ht't>7:'lz e,;ztendii 
késziili\dé~e ri le az ősi legendúriu
rnok l:,~ zsoloz.smúskönv\"f•k perga
menjciröl. templomok (•s zúrchk fa
lairól. a ti~ztelet olthatatlan !lll'<'>'e 
lobog nagv írúk l·~ killtilk tnü,·.··hf'n. 
;1 !':Z<'nftl;a,·atú.s iirömharang.ia /.!Ü! a 
nni nemzedi•k eszmefuttatú<lh'm 
Szen: Mnrgit szen·esen illc;zkPdPtt 
b!'le a mag~·ar nép \"allú~i cszmi·
n~·einck esillagkoszorújúha. kc\·i·• 
>~ent dil'><iiiil meg ol~· kiinn~·edi•n t'' 
term<'szctess<'ggel eg~· n(•p úhitat:'o
h<~n. mint Szen1 Margit n mag'''"' 
..;..u•ntek gall•riúlúban. -- S7Pnt Dn
Jno!lkn'- rendj(' ~ajilt ~7.entj(•nt•k j..; tf'-
1cn~P1te lVIargitot. s ig~· jn!:!gal \':'d
!;tltrt :1 külsö (•!" belsil i.innPp!l.·~ r:•n
rkz(·senek mindcn gnndjút. F.7 az an
tológia is Szent Domonk~~=-- rn:t~\'ar 
fiainak huzgús:\gáhól l«·riilt ,,, idPi 
kiiny\'nap kiad\'ím~·ni kiiz<:·. P. 
Fe n~·,. e" s ~· Jeromos kiiltiii ih!et
tf'l ragadta meg a hata~mas anv:J
gnt. s osztotta a tanulm:'tn~·okat· (·,; 
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Könyvsátorban. könyn·el a kézbPn. talán épen 
PZ a mai ferences modern apostolságának útja ... 

Mert madarat tolláróL embert barátjáról. feren
cest sajtójáról ... 

Ú.J KÖNYVEK 
elm<'lkedéseket. mes(•kei é-s legendú
kat. szentbesz(•deket é-s elöadúsokal. 
kiiltemém·eket és allegoriúkat. no
\'!'ll:'tknt {>,; regé-n~Tészleteket. jelenc
teket és színdarabokat hangulatos 
•·'m~kbe. Az eg~·es írások is hozz:\
(•rtii kin'l]a,zt<is alapján k!'liiltek a 
g\·ii.itemé-n~·he. hog~· eg~·ütte~en ra
f.!,·o_gta~!"ók meg Szent Margit eg~·P
":~{·!..,.l~nek ~zl~p~~~ét, szerepl•nek t."·-:

hi\-:ltottsúaúnak nr~.~~·s7.eriisi•gÍ't l•:-: 
!cii) ... ·tt-rüsl•g(•1. - Szent Mandt szC'nt
tt'··l\···t:"l~{lnak iinnC'plé·~e n1l·g tart. A 
h:'ohnrú miatt l'sak szer(•nvcn. ink:'thh 
lw'>ii iiri\mmC'l ülhettük meg a nag~· 
n:op<>l. A hi·ke elsö katoliku' prng
t•;nnn1.h ;1 ~zf'ntté-;:1\•;ttús teljes pnn1-
n;.1b:1n \·a !1"1 mf'!..!Ünneplé-~e. a?. új 
S1C'nt ti,;ztPleti·n!'k nagvobb C':mi·l~·i
,,-.~". :1 katolikus tár~ndalom minden 
n··1P!.!l'PC'k hC'~eknpesolásn. OC'\"C'Zf'te
~fln ., :-:zf'nt Kir;:'Jh'lC'{Jnv ti:-:zfC'!C'ft'•nC"'k 
n···p: fl'~dn:!!oZ(Jsn~ s n· na~\" !l('lllZi"'f i 
•i!~\" t··rciPk,··hen rnindf'n -~ · :•:t. pJf)ki·
... ,iti·~ !rle.it"n tagadhatatl:Jnll~ ~l.t..•tfnr
~~:·w . ..:·)!t. :.: napjain!.:: l.:::ilzl·p~zp:·íi tilkt'·
:r>tp .... :.;<·~rf' jutott al:lkjainak :--tf'nttt'•
lih'·-.:{·bPn ellapo:-;qdott f'ri)fp~zit(•-.: 

f'~'\'e:o:.iH·~e. EhhP7 l.;.aptunl..::: ldvúlú \'f'
/.{··r·kClnY\'P1 Ft.•ll\'\'0~~\" .JprOJTIII:-: 
!~v ü itPnll·nvi•bf'n Kii~·z1in H1l..::: Szent 
T>ori1onko~. m:n.~v;tl· fiaina)..::. C'Zt a szt.'•p 
kiinn·et. a St<·lwn .. um-n,·omd:'lnak 
pPtiig nz iz~t··..:p~ ki .. dliffl~t. · 

P. D;im lm·t' O. F. !\1. 

Grill'nion L.-P. Ft'R:VVe!l!l~" J.: 
SZF.NTOL\"ASŰ. Flp. !';tephaneum
n~·omda. 157 lap. 

P. Fenn·essy .Jeromos. a fúradhn
tatlan dominikimlis szónok és iri> 
"i:'tndi•kozta meg a hitború pzer meg
nróhúltatúsa kiize)'X'tte éliiket ezzel a 
kitiinii forditil>snl. H:\lás:1k \"ag~·unk 
<·rtP. Fliwn~·úrn el fogja m(·lvíteni a 
h'tPt a rózsafiízi•rima ha!h:ttós erC'
;,·,twn. A holdogl'mlé-kii szerzi\nek. 
:\l ont for·t i Grignion T .a io:-.nak s0rn 
,·nlt pg~·éb szilndf>ka. an1iknr .iú kC>t
•zúz <'n·e] ezeJött ezeket a gondoln
tokat. szellemi kincseket pg\'heg~·iij
tiittP. Öt iizte a \'ilgy, hm!\" az em
heri (•1C't nemessé-gé! munldl.ia. an
Jl<lk pedig a fol'rúsa :1 kri~·~tu~i ~s ·1 

mÍII'iils (•let. Ezt az <;lPtet pC'dig n le~
eg~·szeriibben azok saiútitják el. akik 
n1PL!SZ('I't:'1ik ('s f:iradhatatlan buz.g,·,_ 
~;'1ggal \'l•gzik a rclz~afiizi'rin1út. A 
fnrditú:-; ti~zti'1n (·~ ütii•n atija \'is..:z;l 
a SZPI"ZÖ gondolatait. Ta!ún n latin 
.·"7H\'PL!PkPt hagvt;1m \'olna l<i. mé'aha 
C'Zt.t.•1 ;1 szih·egC'n n,.,,ni \';'lltnztatú~t 
kC'rf'tt \·oJna \'h:~eznern Kilnnvphh 
!l'rlll(' a/ ol\•:t~il~a ÍJ.!\'. l<l\'ill'talanahh 
;1z il!az~:'l~ hafÚ!"<I. ~zi\·hill kivúnhtk. 
hn~\' 'zit;·a fp] ez a ](•1Pl<kel kl'sziilt 
ki!-' rnunl-:a a Szüz Anva iránti ti~z-
1Ple1Pt a nl'ki ll'gked\'esehb ititatos
súg ,.,··gzÍ'se. a rózsafüzt'r im{tdkozú~u• 
:'ol tal 

P. Kiss Szalrz O. F. M. 



Elmélkedések Szüz Mária Szeplötelen Szívének 
engesztelésére a hó első szombatján 

Ungi Ivánné. 

DICSÖS~GES ROZSAFtiZ~R. 

.. Ki haloltaiból feltámadott." 

O, édl•s S)(üzanyám! Mit érezhettél mikor a 
legsötétPbb, virrasztva átsírt éjszaka h'ajnalán a 
Te forrón szerelett Fiad és Istened, - Akinek 
meggyotört, cléktl•lenített teste a sírbatétel óta 
állandóan Elütted lebegett, - egyszer csak ott 
állt Előtted a hajnali sugárzásban'! De a fény nem 
a napból, hanem Belöle áradt. A test ismét töret
len, tiszta, - szépsége még ezerszeresebb! Csak az 
öt seb virít, mint _piros rózsa nyári hajnalun. At
öleled, - átölel. ürömödet ki mérje meg? Hogy 
nem repedt meg a Szíved drága, jó Anyám?! De 
azt a szeplötelen Szívet, mely Istenben nyugodott 
kezdettől fogva. - nem rendítheHe meg sem 
öröm, sem bánat olyan mértékben, mint a véges, 
kétkedő és kétségbeesö, majd szertelenül ujjongó 
emberi szívet. Ugy-c, hallgattatok ebben a szent 
órában? Ilyenkor csak hallgatni lehet, - megáll 
minden, - tér és idö Pltünik, csak a két legna
gyobb. lcgszcretiibb Szív dobog egyforma ritmus
ban. 

.. Ki a mennyekbe felment." 

Mily boldog voltál, drága Szüzanyám, e na
pokban, míg Veled volt Egyetlened! Ismét sokat 
időzött Nálad, - nem mint az utolsó 3 év alatt, 
-- amiko1· mindenkié \'Olt inkább, mint a Tied! 
Most ismét meghitt közelségbe kerültetek, a Te 
emberi szived csak annyiban szorult össze néha. 
hogy Fiad isteni lénye most már szinte megfog
hatatlan. Hiány köztetek már csak a Te megdicső
ülésed volt. Ezt én most így látom, - de Te örül
tél Istenednek, a \'ilág üdvözítőjének. 

S elkövetkezett, amitől rettegve féltél. Még 
egy meghitt beszélgetés, - még egy ölelés négy
szemközt, - végül egy utolsó. mély tekintet. S Ö 
t•melkedni kezd. 

Anyai szeretö karjaid üresen tárulnak a leve
gőbe... Má1· csak egy kis fényes felhi; látszik. 
Dicsöség Fiadnak! Dc fájdalom. ismét fájdalom 
Neked! 

"Ki nekünk a Szenilelkel "lküldötte." 

Hazatértél Jánossal. - ki gyöngéd. kedves 
pátfiad akart lt•nni, - ml'g is tett mindcn tőle 
telhetőt. De Tt'. - míg rámosolyogsz. mig a ft:•lénk 
kis családot vigasztalod, mig mcgteszed. mit Fiad 
Ht•ád bízott, -· csak Rt•á gondolsz. - az Egyet
lt·m·t•. S vágyódik szíwd az örök l'gyt•sülés után. 
ó. Anyám!-

De ki ürzi az Ö szavait jobban Nálad?! Vá
rod Te is a Szentlelket. - Akit C"gyt•dül ismersz a 
halandók közül, - hiszl'll arája \'agy. - átitatott 
fölségével. közvetitvt:•n NPkl'd a Fiút. TP l'gycdül 
isml'rl'd hatásait, - míg együttvirrasztasz .. ama 
tPrembf'n'" a többít•kkl'l. S mikor zúgva jön. -
mint a vihar. kire száll"? Kinek adja mindt•n aján
dékát'!! Neked fökt:·pcn, ó Szeplötclcn! Egyt·dül az 
Pmbe1·ek között. 

"Ki Téged, Szent Szüz, a mennyekbe fölvett." 

Ötven évedhez közel voltál, ó drága Szüz
anyám, mikor Fiadtól megváltáL - Ezután már 
csak álmaidban járt vissza s talán látomásszerüen 
csöndes alkonyon ... Huszonkét hosszú esztendeig 
vágytad és kívántad ezt az órát, mikor végső útad
ra menvén, - eltemettek szeretö szívek. - A ha
lált, az elszenderülést Te is megismerted édes, jó 
Anyám, - de utána?! - Angyalok kisérték lelke
det a magasságba, Szent Fiad pedig egyesítvén azt 
szent testeddél, Maga vitt kézenfogva az Atya elé. 

Erre a fenséges és örömteljes mennybemenete
ledre kérlek, drága Szüzanyám, hogy az én halá
lom se legyen irtózás és félelem az ismeretlentől, 
hanem bizalom és öröm a hazatérés felett. 

"Ki Téged Szent Szüz a mennyben megkoronázott." 

"Jöjj, kedves Leányom!" szólt a Teremtő, -
foglald el helyedet, melyet régtől fogva készítettem 
Neked, - mielött a vizek folytak, - a csillagok 
ragyogtak." 

"Jöjj, én Kedvesem! Jegyesem!'" szólt a Szent-
lélek, "visszavártalak mindíg, maradj ve-
lem! ... " 

"Jőjj, Édesanyám! Egyetlen az asszonyok kö
zött, - szólt a Fiú. - .,jöjj és szeressük egymást 
újra, inségek és fájdalmak és bánatok nélkül!" 

"Jöjj, Menyországnak királynéja! Királysá
gunk Ekessége! Szüz és Anya! Jöjj! Hadd helyez
zük homlokodra a csillagkoronát, mely világítson. 
biztasson szelíd fényével, utat mutasson örök ra
gyogásá,·al. a sötétségbe merülö emberiségnek ... 

Jöjj. angyalseregek Királynője, küld harcba 
P.épedet örök ellenséged, a sátán ellen... Jőjj! 
Próféták és pátriárkák Királynője, hogy hódolja
nak Neked, akik évezredek óta várnak erre a pil
lanatra. Jöjj! Foglald el trónusodat és uralkodjál 
a föld népei felett. Világ Királynője!" Amen. 

SUSCIPE ... 

Uram. fogadd e dalt, ez eneket. 
Mit furró szín·el küldük ma Neked~ 
A nupsugúrt. a ta\'aszt. 
A vihart. a szelet 1 

A fén~·t. derül. 
A mcteget és a zord jeget! 
Mint <>nge,ztelö nema zsoltárt 
A hideg hajnalt. ú lmatlan éjswkát ~ 

:\ megnemértt's fújó könnyét. 
A napi gondok keserü morzsájút -
Az elet kemén~·. n'res göröngyét! 
Aranykehel~·be gyüjtve felajúnlom 
Hogy e >'!.l'l'l'tettöl. daltól [Neked. 
Feldt•riiljiin szeniséges tekinteted! 

!Uolnos Ibolya. 
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A GYERMEK IGAZI BOLDOGSÁGA A SZÜLÖK ÖRÖME 
Dr. Monostory Elekmi. 

Mikor a család életébe belering egy kis gye
rekbölcső, a család fölé, mondván: ki befogad "'gyet 
a kirsinyek közül, engem fogad be. Mintha mon
daná: úgy vigyázzatok a pici teremtésre, mintha az 
Atya egyszülöttét, szemefényét melengetné•ek a 
kebleteken. 

A szülők tehát kötelesek gyermekeik boldog
ságát előkészíteni. Láttuk már. hogy az ember 
boldogsága Istenben gyökerezik. (Isten a családban. 
Magyar Barát ápr.) E szerint a szülök kötelesek 
gyermekeiket vallásosan nevelni. 

Megható eset történt egy sopronmegyei falú
ban. 

Népmisszió alkalmával, egy csapat felnö:t fer
fi, gyónás előtt kiment a temetőbe édt'sanyja, éde~
apja sírjához bocsánatot kérni. Azok a szülök n~m-· 
csak békén élhettek, de nyugton nyugodhatnak i:<. 
A jó Isten, akihez ök gyermekeiket kis korukban 
elvezették, haló porukban is visszavezette öket hoz
zájuk, mint meglett embereket. 

Egyébként a gyermek vallásosságából annyi 
kedvesség árad,hogy sokszor meghatja még a val
lástalan embereket is. Ha másért nem. csupán azért 
is érdemes vallásosan nevelni, hogy a gyermek tö
retlen hitében, imájának bájában, csodára .wiió 
szemében gyönyörködhessünk. 

Jól mondja Windhorst, a német katolicizmus 
vezére: az édesanyákat akkor kellene valahogy le~
böl lefényképezni, mikor kicsinyeikkel imádkoznak. 

Mennyi csöndes örömről, békés boldogságról 
beszélnének azok a képek! 

Tormai Cecil Bujdosó könyvében, az egyik la
pon két világot állít egymással szembe. Kint :1z út
cán kommunista katonák csörtetik fegyvereiket. a 
levegő vértől gőzös, az emberek rohannak, gyilkol
nak, egyszóval megvadultak. Bent. eg~· kis házban. 
két fehér ingecskés gyermek térdel. Szemük ;.'>s szi
\'Ük az eget keresi. 

Minden szülő \'álaszthat, melyik \'ilágra ~únt·1 
gyermekét. Válogathat: csavargó!. forradalmár!. 
botladozó!, egyszóval szerencsétlent akar-e lll'\'...,1-

ni? Vagy talpig becsülett•s C'mbert, Jézus scgit;,:!
gével. aki magához édt'sgette a gyermeket. m<Jml
ván: Övék a menny, vagyis a boldogság orsz;ig;.;. 

Egy vallásos családnak nem kell biivPhhPn be
szélnünk arról. hogyan nevelje a g~·L·rmC'két vall·í-

r IU.pii 11 k ajkú l' Ól : 

sosan. Ahogy a szülők imádják tisztelik, szeretik az 
Istent, úgy fogják a gyerme.kek is imá~!li, sze~etni 
tisztelni. Ebben az esetben Is helyes Gothe, nemet 
költő megállapítása: Jól nevelt gyermeke csak j01-
nevelt szülőknek lehet. Tehát vallásilag jól nevelt 
gyermeke, csak vallásilag j?lnevelt szülökne~ leh~t. 

A mi korunkban csupan az lehet a baj, hogy 
amit 25-30 évvel ezelőtt vallásilag jólneveltnek 
mondtunk az ma már majdnem a nullával egyenlő. 
30 évvel ~zelött ugyanis jó katolikusnak mondlák 
azt aki néha napján ellátogatott a templomba és 
hú~vét táján elvégezte évi gyónását, áldozását. A 
mai ember ezen a téren sem szeret fél munkát vé
gezni. Ha rájött arra, hogy boldogsága Istentiil 
függ, akkor egész életét erre az egy lapra teszi fel. 
Azért érvényesíti a mai katolikus ember katohkus 
elveit a vasárnapi misehallgatás parancsától egész 
a házasságkötésig. 

Az a szülő, aki talán a régi elvek szerint nevel
kedett, s ezzel az új vallási irányzattal találja ma
gát szembe, nem gördíthet akadályokat .gyermeke 
elmélyülthite elé, - hacsak nem akarja ~~s~m
mizni öt is, meg magát is a nagyobb boldogsagresz
ből. 

A vallásos nevelés nem pihenhet csupán dL' 

anya kezében. Sok neves emberünk emlékszik visz
sza gyermekkorára úgy, hogy csupán az édC'~anya 
imádkozott velük, s az apa feltünően távoltartotta 
magát. Ez, - mint bevallják, - sokat levont .. ~:e
mükben az édesapa értékéböl. 

Az apákra többé kevésbbé nagyon is nagy fe
lelöség hárul a vallásos nevelésnéL Tudni illik: a 
gyermek olyannak képzeli el a mennyei Atyát, ami
lyennC'k édesapját megismeri. Ha durva, túl szigo .. 
t·ú. goromba apja van, nem tudja hinni, hogy <l 
csillagok fölött gyöngéden szeretö, jótukaró ~.ty a 
tntézi a sorsát. 

Ha a szülök és gyermekek szere!Pte lsteubeu 
találkozik. tökéletes az összhang és semmi st'm ra
b:Jlhatja l'i tölük a család békéjét, boldogságát. Egy 
ilyen. lstenben i>iő családról irhaita Radványi Kál
mán: 

GyerPkhang csilingel lágyan. 
A fehi·r. puha. kis ágyban. 
Lt·ül az anva a szi•kbt•, 
:\jakán d t! iol u hP ke. 

S:ent Amw ris:l<'lelc'bt•)t ';""'""~ s:<'I'<'JJI' 1'1111 S:elll Atllltl lljj<ÍIItlk. A l.:ü:épl.:ol'imn ltii•!JJ!'Ié iiri:rdc 
S:enr Amtú ujjánul.: er<"kl!I<'Jét. A: e.,:l<"r!iollli primlist 1111i:et1111l•rot is iirí:11el.: <'!1!1 il!/!'11 •·rel.:l!wtartüt. ,\ k•·
res:ténu áhitat u: t'reklyéhf!:: a S:C'nt S:íl:t't ta1dtmrtcí. x JOhh 111Utntt)· l~-" ~·i.i:«!pujjcit oklatólaH u 1.:is S:1i:: 1\fíi
tiu jelé tarlfj S:c!'llt Anna ki'JH!t 1-.:ap('solta a: t•rl'l.:lyéhc::. S:címu:-o iHiciclstíH és éuf•k s:iilt•fl•n nu•u t'HIH'k n ,,uudo
latnok u: ih.lt•tétH'1L E~J/1 ilJwr~ t'u••k('f J..:u:/,"11: n 1;ül'('fk:·:iJ •u;pi t'redetii s mu is isnu•,·r ... :ün·!JIH"u 

Oh. szent kt>z, mel~· :Máriának, 
Az t·r Jézus szent Anyjának, 
:Wegmutattad az i·g útját. add reám is az áldását. 

E szent kÍ'zzel \'P2l'ss rngem. 
Az erkölcsös szcretetben, 
:Wáriának t>desany ja, .Ji•zus Krisztus öngany ja. 

l'enyegess meg l' szent kt'zzl'l. 
Hogyha talán hiú t'sszel 
Eltérnék az igaz útról, a szeretet pályájáról. 
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Int• vissza. hogy tört'delmt's 
Bűnbánattal a förtt'lmes 
\'étkt'ktöl ellszon~·odjam. i·s t·sak .li·zusum imádjam. 

f.:s ha jönm• a kísi•rtl't, 
llog~· mr~;dtsen. n~·ú.ih·án mágt•t, 
•·u11t1 be szt•mrm, hu11~· nr lássam a •·sábítá.~t s m· 

(kíván.iam. 
•:l .. tt•mnek végóráján 
t' szent kézzel fogd It• 11illám 
Í's lt'lkt'mrt vidd az •'gbe a buldul(ok örök•'lae. 



, 
Színfoltok Árpádházi Szent Margit egyéniségéből 

A legszebb hivatás. 

Sok iizép hivatás van a földon ... 
}'estő ecsetjére kívánkazó kép, amikor a meny

asszony mirtuskoszorúval a fején, vőlegénye olda
lán az Oltár lépcsőjéhez lép, hogy "holtomiglan
holtodiglan" hűséget ígérjenek egymásnak. Ez a 
kép tele van hangulattal, ígérettel és reménységgel. 
vágyakkal és szívárványszinekkel. 

De az édesanyai szerepnél is van fenségesebb 
hivatás a földön: Iiliomos számüzetésben élni a zár
dák fészkében, Krisztus menyasszonyaiként. 

Kis Szent Margit agyában már Veszprémben 
többször megvillant, hogy Ö többre született ,mint 
pusztán az isteni parancsok teljesitésére. Neki vá
lasztott edénynek kell lennie, melyben az evangé
liumi hármas tanácsnak: az önkéntes szegénység
nek, az örökös tisztaságnak és a tökéletes engedel
mességnek kell jóillatként felfelé szállnia. Ezért 
s1erette már Veszprémben utánozni az apácák élet
módját, s minél inkább nőtt években, annál jobban 
kiizmosodott lelkében a hivatás szent kegyelme. A 
Boldogasszony margitszigeti manastarában már úgy 
tekintettek rá, mint a fogadalomra megérett jelölt
re. Itt még szigorúbb volt a napirend, még kemé
nyebb a fegyelem, de ez kellett Margitnak, hiszen 
azért hagyta el a világot, hogy hősi módon tagadja 
meg önmagát. felvegye keresztjét és úgy kövesse 
Krisztust. (Mát·k 8, 34.) 

Lelkielet harmas hegyiösvényen. 

Szent Margit egyéniségének és belsö fejlődésé
nek elemzése arról győzi meg a kutatót, hogy ha
sonlóan a többi misztikus szentckhez, nála sem 
kö\·l'lk,.zett be a via unitiva (egyesülés útja) álla
pota hirtelen, hanem lassú, szivós lelki turisztika 
gyümölcse lett. Először végig kf.'!lett járnia a via 
purgatim (tisztulás útja) tövises, szúró-tüskés liZer
pcntinjét. aztán a via illuminatiL·a (mcgviiágosodás 
útja), bozótos nyilásait, hogy fclkapaszkodhassék a 
!'la unitiea (egyesülés útja) merf.'dekjére. amely fel
\'L'Zl'l a csúl·sra. ahol a szentst:•g fphér hava szik
rázik ... 

Bár az ö esl'lébPn nagyon meddö kisérlet vol
na az l'gyes fokozatokat széthatárolni. mert élet
folvama feltünöbb. negativ kilengések nélkül len
düÍt folyton döre és egyre feljebb! A legkem~n:rebb 
ll'lkitusák köZl'pett~ is kegyelmi btztonsagan.ak 
tudatában olyan rendíthetdenül áll, mint a ~ar
ványkii húsba. \'érhe és idf.'gekbe faragott obeliszk
ll'. ;\mikor mindenki cllene van t:•s mindenki bánt
:Ja, akkor sem neheztel és fenyeget. türi a ml•galáz
:atásokat. pl viseli a szenvedéseket, nwrt tudJa, hogy 
lstl'l1 \'l'll• van s igy a \'t•gén a Mindenható erejéVL'i 
U marad a küzdiiporondon a gyiiztes. Önmaga. a 
\'ilág i·s a Sátan csabjai L's fata morganai felett 
Szl·ntti• nl'ml•sül i•s szépül! .. 

~ar~rit soror, az élő SZENT: 

f:letL•nek ltegyt·enhárom tanuja kifo~yh~tt~tlan 
volt annak a sok jónak és szi•pnek eloadasaban. 
amely úgy zuhogott il· róla, olyan szinzaporban és 

P. Fenyveuy Jeromos O, P. 

áradó bőségben, mint a hegyi magaslatok tűndéri 
vízeseései. Egyéniségének szinpatikus jegyeit a ta
núk buzgóságuk, műveltségük és meglátásaik mér
c~in és szemszögéből különbözőképen mérték le, de 
képleteik összeredménye: Margit soror éló SZENT 
volt! Azzá lett életének egyes résLleteiben és a ma
ga egészében is! Életszentségének legtömörebb ki
fejezését Anna hercegasszony leánya,Margit adta 
meg, amikor igy írta le: jó és szenté!etü vo!t, mert 
mindig Istent kereste. Amennyire csak tehette, min
dig szívesen segítette a szegényeket. Roppant nagy 
szerettel viseZtetett Isten és felebarátjai iránt, ma
gára nézve pedig mindig alázatos vo!t. Ekként va
lósította meg Marcellus tanácsát: Deum amare, seip
sum contemnere neminem contemnere, neminem 
judicare, haec est perfectio patrum! Szeressük Is
tent, vessük meg önmagunkat, senkit le ne nézzünk, 
senkit ne ítéljünk, - ebben áll a szentek tökéletes
sége! 

Amikor Szent Margit a Lelkiélet Csúcsa felé 
közeledett, kb. ugyanakkor vetette papírra Aquinói 
Szent Tamás, a nagy hittudós ezeket a mélyértelmű 
szavakat: a szerzetesi élet olyan gyakorlat és fe
gyelem, amellyel a szeretet tökéllességére töre~
.~zünk. Ennek pedig két iránya van: vagy akhv 
apostoli munka, vagy pedig, hogy az ember minden 
érzelmét és iparkodását elvonja a világi dolgok
teil. Margit soror az utóbbit valasztotta ... 

:\liskolczy: Szent :\largit imába melyedve. 

lll 



IFJÚSÁGI ROVA.T 
Rovalvezelő: Dr. Monostory Elekné 
Eger. Vécsey-utca 25 szám 

ISTEN TENYERÉN. 

Ki \'agy te jambor jö\'e\'0ny'! 
- Kérdik tölem, s hallgatok. -
- Kirilly, próféta, vag~· agyagtele-

[niny 
Merengek: ,·alöban, ki \'agyok'! 

Anyám a böJesőben kirillynak m·zett. 
Ki Inajd Incghl>d:tj<l a vi!úgot. 
SzÜZSZOl" l"Úill lllOSUl:-·gott. ducinak 

[bee0zett. 
S pólyúmban rómat imperiitort lútutt. 

Kl\söbb egye~ek proletúnak n1undtdk. 
S kezdtem é•n is hinni a jL•Ient. 
Hogy őseilu görllg fdbtetu\1~ \·o]l ak. 
És én vates vagyok ide!ent. 

De tún agyag \'agyok. ~i\·ataghunlok. 
A nag~· l\lag\'etönek púr araszn~·i 

[l'iild,il'. 
An11be hullatot t kl·.~yPlL'l11111agot. 
Csak a homok, bünk,·m·, kiiiitl' 

Vagy tahin sziklúJ.:rc.~ f'!'OL\tt <l 1nag. 
S halúh·a éget tc a napkorong. 
- Mindegy, hog~· l<irúly. prúflota. 

lag~·a~. 
Fonto:'. hogy I:-oten tenyerl'n \·ag~·ok 

Fiizt's lsh·án. Baja. 

GONDOLA TOK AZ ALDOZASROL. 

tdesanyC:un sza\·a n1l•g n1ust IS h.i
lemben e'eng: 

- .. Ne is úlmodj ki,lányum gyü
zelemröl, ha nil1l'5 szi\·edben az Cr 
Jézus! Lehetőleg mindennap úldozz, 
de legalúbb ,·a,;úrnapi mis(·d nP le
gyen áldozás nélkül:" 

Megpróbáltam: Küzdcncm kP!ktt 
erösen. Sokszor elfogott a fi.sult<•c:. 
De kCrtein nagvon Jl·zust: =--egtt~t·n 
nekem ... f:s jÖJJban ment a tand!ú,, 
a munka, az ima, könnyebb n>it a; 
önlegyőzés. Egyszó\'al: könnyebb Yo!t 
,;zeretni. Mert a lélek útjún ez « !Pg
fontosabb. A szeretet: ... S Jé·zus '' 
legkisebb szeretetmegnyil\'únulú,;
nak is örül. A swretet últal Je,z a 
lélek finom. é·rzéken~·. '' lc~kbebb 
tökéletlenségre reagúl. füll'ig~·el. fi
gyelmeztet: (·s a :-zeretPt id tal It'> l 
akaratunk aeélowtt. erö.'. 

Mindez ezer,;zer kimnvebb. ha úl
clozunk. Kiinnyü. ti:-zta ;, lelkünk. -
derült, moso!~·gu az arl'unk. S ezúlt; l 
megtaláljuk itteni é·s túJ,·ilúgi éle
t ünk eé•lját: <• boldogsúgot ... F:rcle
tnes l·rte t.u.-culni. b~·1ntahnakat l'l-
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türni. \'cre.it<'kez\'e szen\'edni, mert a 
halilllal nem ér \'éget: örökké tart ... 

Olyan jó ezt megérteni, és megtar
tani. S ha ezt mindenki megértene. 
nem lútnank soha mugornt. eletunt 
emberarcut, csak csupa. az elet ezer 
gondj ú n, fájdalmán kereszt ülmosoly
gú. Istenhez törö szemsugarai ... 

Litvay Piroska, Nagykanizsa. 

AZ ISTEN REl\IEKE. 

N\·árba szállott az idö. A halár 
\'ad\·irágos \'olt. Egy üreg ember ült 
:;unyhój:• elött, s -- mint mindig, ha 
L'gyedül lehetett, gondolkodott. 
Eszre sem \'elte. hogy ntlaki küzele
dil;:. Odaén·e, diszes ruhújú ferfi 
,;zúllt le lo\'áról. Köszöntötte az üre
.c:et. Az lassan forditotta arra fehér 
tejet: 

- Bekesség neked. 
- 1\-le~sziröl jötte1n, tuesszire Jne-

g~·ek, fúradt \'agyok. Lepihenhetek-e 
núlad'? 

Az üregember bólintott: 
- Van helv neked is mellettem. 

Lo\·adnak ut t a rét. 
Az idegen kikötötte lo\'Út. őmaga 

:<·ült ,·endéglátója mellé: 
- 1\liót.a \'ag~· itt'? - kérdezte. 
- 20 .;,·es koromtóL 
Csodúlkoz\·a nézett r ú a ma sik: 
- Hogyan tudtál it t megelni. tá

,·ul a \'ilúg szépségeitöl, iiriimcitül'? 
- Té\·edsz. uram, ha azt gondolod, 

hogy tá\'ol dtem mindattól. amit b
ten az en1berek boldogitúsúra nll~g
adott. Sehol annyi szépsé'get nem !út
tam. mint itt. 

Gúnyosan húzta el szajut az ide
gen: 

- Mondd. hol láttál itt il~·en diszp,; 
ruhút. mint az enyém. 

Az üt·eg felkelt: 
-Jer. uram ... 
Himes, t;,rka retre \'eZL·tte. Almo

doz\'a himbúltatta fejét a szellt'>\'l': 
millió kis \'irúg. Lehajolt P.l;yhez: 

- Ennél finomabb. 'eJ,,·me>cbb. 
:-.t.PIJb öltözetet tnl·g ncn1 Iútta1n. 
uram. f;lü ruha t:/.. 

Ki,; selvemzacskút rúntott elii a 
dísze:-; ruhújú. 

--- Nl·zd ezt a t isz ta g~·~·tnúntut. 
••ntotte ki a tartalinút -. gyün~·in·
;..;.()dtl·l-c 1núr ilyenben·., 

.Az ti reg n&o~olygut t. l· . ..;. to\· ú bb \'l'

zettc vendL·gl·t. Kri~túlytiszta tú t•liitt 
~-illt rneg \'l'il'. Csillug\·a fürt;dtl·k 
bt•nne a n;,,p:-:.ugaral<. 

- Ez ragso~úbh. ti~zt:',bb, 1111nt '' 
~yi·tnúnt. ur;.un. Ez. ncn& gyülii!l'1t t 
kt·~t. t·l. udít. O!r11 st•rn tud. c;-;.ak :-.1-
rnogatni l·;.; Jne~L·lni. 

-- Te boil':-. vag~·. orcg, -- nl·zctt rú 

úmuló szemmcl a ft:'rfi. -hál mondd 
meg nekem: mi aL Isten remeke. A 
ragyllgó gy~n1únt-c, \'agy a tnély
liszta tenger, a mt'S>Zi l<i•klö é•g vagy 
a;. é•lö !'öld'! 

- Egyil< M'lll ur;nn -- nCzett ntesJ.-
szt~ a bök:--<. bten n'ntekt': u s:ir. 

:\lt'csek Margit. 

U:\'Jo:I,Jo:SLAU.\NKBÓI •. 

A 1-.üvetkt'ZÖ lc\·l·lrCszlet~t. irój;,1 
belceg~·ezi•,;i•\'PI l<iiziiljük: 

V oltan& tnúr ~ze rt• lines. Nen1 eg)
~zer, nen1 kétszer. Csak al<kor n1eg 
nem tudtam, hogy az szcnt dolog, Jo:s 
engedtem, hogy mege>ókoljanak. Jaj. 
be kár \'Olt! Must, mo,;t l'rzem, mit 
,·esz tettem. 

Csodálatos az Isten jósaga! Vét
kem utim egészen közel emelt magá
hoz. Nem ment ez simim. Akkor még 
álltam dacosan. Pedig valahol a tá
\'Uiban fájt egy régi bün is. Gyava 
\'Olt..un. Ncn1 1nertcn1 1neggyónni. 
Szenvcdtem. Éjtszakúlwn út nem 
aludtam. Most lútom. hogy 0g, föld 
küzött esüngtcm. Jaj' ha akkor le
c~:eJn! Ha meghaltant volna! De az 
Ur, az én Uram nem engedett. Be 
nagyon jó az Isten: .Jött eg~· lelki
gyakorlat. Zokog\·a borultam a gyón
tatószckhez. Krisztus ült ott. Meg
gyóntam. Ujjungjanak \'elem minde
nek! Elment a fújdalom, megboesá
tott az úr. A bünt elfc!Pdtem; esak 
Krisztus aldó kegyc!mt• maradt cm
ll•k0bö:. 

Azóta nem egy alkalom kinúlku
zutt. hogy megesókuljanak. Nt•ru l'll
gedtf.'lll. Nem \'e>'ZtPt tem semmit. 
e:-;ak nycrtcnt! Cg,v :-<zcrctni·m ezt 
minden lannyal meg0rlctni! Mil'rt 
is kellett ennyit 'zem·t•dnem'? 

J st t• 11 ll n 11 d .i a mi11do•n i·h•t, 
Sint'St'll gondom. \'i!lall i•lt•k. 

P. Stetk> lli·nL'' O. F. M. 
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, Eleinte dac fesz}tette az ifjú keblét. Ellenséget 
l~tott az ~~~ott K~zben, aki elhárította előle a 
la.nyt, az tmadott lanyt. Az anyai szív is gyanak
v~ssal ta;Iálkozott, amiért fia szerelmét akarta el-
gancsolm... · 
_ Azonban fi'kegyelemdöfést nem az anyja kezé

tol, az ~ldottol, kapta tervéhez, hanem a hűtlen 
kedvestöl: 

'!A kereskedői pályához pénz kell. Kis szatócs 
felesege, hova gondol Janika! Nem leszek. Nem 
akarom, 1hoY.7. egés~ héten petróleum szagú legyen 
a k~zem. Bect - trta kedveskedően az önkéntes 
A~vet.- csakugyan itt marad ujjoneokat abriktol
m. Mmden nap eljön hozzám. Nem Lyrának hf ha
nem Aranymálinak. tn nem ismerem ezt a U:ada
~~t, de_ nek_e~ jobba_n tetszik ez a név, mert valami 
UJ~zeru. Bect annytra hasonlít magára Jancsika 
azert szeretem. Ha jól esik - vetette levele végé~ 
re- írjon." 

Janinak száz gondolata is támadt kinlódásáb:m 
hogy mit írjon? ' 

De okosan ráébredt, hogy nem esik jól az íris. 
S e levél után egy kezet megcsókolt ujból ná-

lásan, hosszan, áldva. ' 
Jani jobbkézzé tudott áldódni, ha bánni tud

tak vele. 
Már Lyra is ritkán vérezte a szivét. BeJete

metkezett előle a tanulásba. A képzőben a háború 
· sánta, púpos, félkezű rokkantjai között, még ő volt 
a legdalibb. Néha megsajdult a szíve, mert azt hit
te, Lyrán kívül nem bírja más nap tavaszra han
golni. Ilyenkor várta, hogy ír neki a lány. Ilyen 
lelkesült hangulatban irtózott hazagondolni, mint
ha az otthon valók szakították volna el a lányká-
tól. o 

De aztán, ha Vizlné jelenete merült fel a távol
ból, elkeseredett a szája s szentül hitte: "Búbos
pacsirtának a fia is búbos." A megírt levelét szét
tépte. Aidotta anyja kezét, csókolta a maga elé idé
,zett arcát. Kézimunkaórán pedig megmintázta ga
lambnak és anyányira nőtt fiókák fölé terjesztette 
ki a szárnyait. 

A háború hatása alatt sokan jobakká nemesed
tek, de a rosszak diadala sok lelket tett kishitűvé. 
Azt remélték, az ujabb nemzedék a háború borzal
main okul s másabb lesz. Silányabb lett. 

Jani érzékenysége tudattalan rárögzült, hogy 
a csajkások hogyan ápolták nemzeti szokásaikat. 

Táncba koló nélkül nem kezdtek volna. A m'l
gyar vidékeken pedig már kivész minden népi szo
kás. Mikor menekültek, látta, mennyi szép vonás 
él a nép lelkében. Nemcsak nyelvében él a nép, ha
nem játékaiban is ... A regölés, kotyolás, gólyaláb, 
mint kincsek raktározódtak el lelkében, hogy majd 

Folytatás (7.) 

ha falu.ra kerül, meghonosíthassa, felujítsa azokat. 
Nem .bt~t, sza~dulni a "Pünkösdi királynéság" fi
no~s~gatol.. Ket fehérbe öltözött lány kis szöszke 
aprosagot vttt a falun végig házról-házra. tnekel-
tek az engedelem megadása után: • 

A pünköstnek jeles napján 
Szentlélekisten küldötte 
Erősíteni szívünket 
Az apostolokkal ... 

Az ének zengett egyszerűen, kedvesen. Azután 
k_arju~ra kapt_ák királynéjukat, a magasba emel
tek s tgyen feJezték be mondókájukat: 

Segéljétek királynénkat, 
Királynéasszonyságunkat 
Pár tojással, pár kaláccsal, 
ICatonaforinttal ... 

Az ajándék után még sok jó kívánság hagyta 
el a pünköstőlök ajkát. 

- A vá'rosiak lelkéből mért koptak ki a szép
ségek? - tünődött Jani. 

Uj világ kell ide s új emberek! Akik megért
sék, micsoda nagyszeril.ség van abban, hogy a regö
lésben a bojtárnak ezüst és arany ostornyele van. 

Elrévedésében awnban még most is sokszor 
kötötte Lyra. Nem látott révet nélküle. Pedig ő is 
a város lánya, akinek nem kellenek a falú szépsé
gei egyszerűsége. Vajjon mit művel? Kedves-e még 
s olyan hímporos-e? 

Olyan csengős, pintyökés-e a hangja? Levelei 
mást mutatnak! 

Éjtszaka azonban anyjával álmodott: Eltiltotta 
Ly rá tól! 

Kifakadt miatta: O, mért csókoltál anyám! 
Mért szültél belém szerelmet? Mikor eitaszitod tő
lem Lyrát! - ágaskodott benne a vér a tilalomfa 
ellen. 

Rákövetkező reggelen pedig katonai sor alá 
idl>zték szülőföldjére. 

Útja Bácskán vitt keresztül. Végellátha:talan 
síkság. Akácok, tanyák. Itt-ott semlyékes s felriadó 
rucafalka éke, vadludak húzó vonala, a sötétzöld 
harsogásból kikékedő ívtűkör - Lyra szeme kék
j(> ... 

Apja hivatalban, öccse, huga iskolában. Jó szó
val, kinálással fogja az édesanyja. Jóízű falatozás 
közben kisrétü, lapot tesz elé az anyja. Nem mond
ja, csak olvassa. Csak rábök a körüljelölt kékceru
zás részre. Aztán hozzáteszi szelid anyássággal: 

- Tégy le róla. Ezek után nem méltó hozzád 
- hagyja magára fiát, aki olvassa: "A pestvidéki 
árvaszék kihirdette. . . ezek közőtt Vizi Antónia 



kiskorú anya törvénytelen gyermekét az x-i kato
Iikus pátronázsban helyezte el ... " 

Eleinte értelmetlenül bámul Jani a kis karitász 
lapra. Aztán hiteltagadóan felcsattan. Összemar
kolja a lapot s anyja lábához vágja. 

Anyja elképed: Az 6 jámbor Janija! Megrökö
nyödésében átokra nyilik a szája. Am erőt vesz 
magán. trzi mi roppant össze gyermekében: "Egy 
dédelgetet szent kép, egy anyajelölt." Azért szelíd
re és jóságra árnyalódik a hangja: 

- trtelek fiam! S átok helyet könny pereg le 
szája szélén. 

A fiú is átzökken a váltón: 
- Az a gazember! Felcsúfolta s most elrugta 

magától ... nézett farkasszemet anyjával, aki a 
malmára hajtotta az vizet: 

- Az, az a gazember! De így fiam már átl)k 
lenne az életetek. Örökös szemrehányás, hozy azért 
érte a szégyen, mert elhagyott, eldobott téged a sze
relmeddel ... Nem kellettek neki a kontyos házak 
tájai, rajtuk az ács mesteri kezenyomán az Oltári
szentség, az úr keresztje, a hold s csillagok a csúcs
deszkán ... 

- Azt a gazembert kivégzem! - hanyatlik 
benne a dac, aztán a könyökére támaszkodva tenye
rébe rejti arcát s mint a pénzvetés bünhődésekor, 
ezen a szent helyen megered a könnye, tenyert!n 
folyik le, s elcsöndesül a megbosszulás gondolatá
ban. Könyöke összeroggyan. Ráborul, aztán elalszik. 

• Az út fáradalma, a lelkitusa idegmunkája el-
. ringatják. Mélyen alszik: "Göcseji falu templom

dombjáról lányok vfganója, legények hármonikás 
csizmája rémlik eléje. Boldogan cicéznek, vas!r
napolnak. Szfnek, formák, hangok Göcsejb61! Ez az 
ő vidéke. Szelíd halmok, ligetes völgyek s gabona, 
szölötáblák, erdők, mezők, virágos rétek s ebbe a 
világba hasztalan invitálja Lyrát . . . Unalmat, do
hosságot, kiállhatalan paraszt"'t emleget, mint a le
veleiben. Megmérged: "Hát maradj magadnak!" -
kiált a lány felé sé erre felébred. 

Ahogy felkapja fejét az asztaltól beledörgöl 
szemébe: Apja, anyja testvérei egykörben és imád
koznak: "Oltalmad alá futunk Istennek Szent Any
ja." 

S a haranglábon zengi a harang: Bim, barn, 
Ave Mária ... 

Ezalatt az idő alatt elgondolja, hogyha az ina
sok számára is volna olyan internátus, mint a diá
koknak, nem lennének annyi kísértéseknek kitéve, 
mint ő volt. 

ts éjjel e gondolaton aludt el, )logy lesz, mert 
lennie kell! 

lgy kívánja az aranyfenék. A mesterség igazi 
aranyfeneke: a becsület, a tisztes ipar s a magyar 
mester ember régi hírneve, amikor derék mester
né asszonyok gyerekükként szerették és nevelték 
az inasokat. 

- VtGE.-

kodást Jézus Kr1sztus Nagyanyjá.c'loz, vak lakói ne feledjék megyéjüket és 
s feleslegessé tennünk egy határ házszámukat ia jeleznl! 

s-t Alula u.telete clmü. lrul
tuszfüz.etünk mecjelent. A régebbi 
rendeléseket a napokban továbbitjuk, 
hogy Szent Anna ilDDepe ellitt a ki
lencedet mér meg ia kezdllessék ked
ves Olvasóink. Szent Anna tisztelete 
meglepóen el van terjedve magyar 
népünk körében. Az a reményünk, 
hogy ezzel a kultuszfüzettel sikerül 
alaposabban elmélyitenünk a ragasz-

• 
IIALOTI'AINK: 

ponyvatennéket. A Bordoüató Márlár61 na~ 
EliiJárók Arauyklnyve drnen már cikkben közlünk ismertetést. Kérjük 

nyomás alatt van sZent Bonaventúra a Mária-gondozókat és a Mária-lA
De sex alis Seraphim c. hires neve- nyokat, s mlndazokat, akik bővebbet 
lési munkája. Elsősorban szerzetes- tudnak a Hordozó Máriáról, olvassák 
elöljáróknak szánta a szent szerzö, de el azt a tanulmányt, s lrják meg • 
minden nevelő aranyigazságokat ta- Ma g y a r B a r á t sz e r ke sz t 11. 
Jál a könyv szavaiban. Ara 4.- P. 8 é g e, G y ö n g y ös eimre, miben 

A eimriltoás gyakoribb ma, mil\t tér el falvaikban a szobor tisztelete, 
bármikor. Részben a ldüritésekkel, a Mária-dajkaság és a Mária-lányok, 
részben a katonáskodásokkal kap- legények, fáklyások, lobogósok lntéz
csolatban egyre több eimváltozással ménye, mlt tart a nép a szaborról, 
nem tudunk mit kezdeni. Nem elég, milyen hiedelem, legenda, vagy sz6 · 
ha az új dmet jelezzük csupán, ha- beszéd él a nép ajkán. Nagy jót tel>: 
nem pontosa:.1 meg kell jelölnünk ed- vele, aki nem restelli a tollat kezéb·• 
digi lakóhelyünket is. Olyan nagy tá- venni, s megírni a helyi szokásokal. 
borban, mint a Magyar Baráté, igen Előre is fizesse meg a jó Isten vil · 
sok egynevit előfizető is akad. Fal- lalkozásukat! 

Gárdonyi DaBi szegedi tanltó a keleti. fronton. 

Kedves Olvuólllkfln á terJeutilDkflft mlDdea 

bónap elal nombat,lá.a re~rpl 7 órakor aeatml

llét mondallk a GyliDI'J'IIIII FAJdalmu 8dzaaya 

keool&á.rá.ná.J. Llllekbea mlndaanylaa kapc~~o16d

Junk Jézus kerentá.ldoaatAba esen a napon, a.,.,

nivvel, .,.,- lélekkel ostromolJak a mennyel 

Atyá& IIOMá.n•&&t. békéért, mlDdea allkR!rlnlr.flrtl 

Kldar Dona Magyarkanizsa. 
M4rtoa JiDOIIDé Halád. 
Viru.eaf Emilné Pécs. 

Bopár Má.tyúné Magyarkani7.sa. 
Paroda Andor Kassa. 

Adorjin Katalin Sóshartyán. 
8zab6 Teréz Adorján. 

K:lrmöczy Mlbily Adorjáa. 

Kapisztrán-Nyomda. Vác. 208 1942. M. E. engedéllyel. 

•:lhuny& el6flzet61Dkfln ba'IOnta II:M __... 

millé& mu&atank be! NyqodJanall: b611:flben! 

Felelős Ü7.emvezetó: Lörmcz .Jáno-1. 
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