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•MAGYAR BARAT• 
előfizetési ára egész évre 5.- P, félévre 2.50 P, egyes szám ára 50 fillér. 

Csekksz6m: 51.581. Urea belizetési lapot 3 fillérért a postáa kaphatunk. 

A kéziratokat miDdeD hó 25-ig küldjük a szerkesztóségbe. 
Kéziratokat aem örzüDk meg, csak portó mellékelése esetéa küldüak vissza. 

Kiadja a KapisztráD SzeDt JáDosról aevezett Fereaces Readtartomány. 

Révay József: Sf:TAK A ROMAI 
1\IAGYARORSZAGON. - FrankJin 
Társulat kiadása, Budapest. 1944. -
:!47 oldal. 115 képpel és 2 térképpel. 
- Ara 30.- P. 

A Kárpátok által koszorúzott s Te
remtőatvánk által is egységesnek al
iwtott ·későbbi Magyarhon. amint 
tudjuk. a legkülönfélébb népek át
,·onuló. ,·agy gyülekező helye volt 
nem is egyszer. Ezt első sorban az 
egykorú irók. de még beszédesebben. 
<1 tőlük itt hagyott régészeti nyomok 
s leletek is fényesen igazolják. Szer
;.önk ezeknek művelödéstörténeti 
megszólaltatásában valóban mester. 
Egy ókori utazás keretében. teljesen 
fejlődéstörténeti alapon, a mai viszo
nyok kellő figyelembe vételével, is
mertet meg bennünket ezekkel fe
lette érdekes módon. Igy ismerke
dünk meg 23 igen tartalmas fejezet 
keretében Magyarország földrajz
történetével is a latin ókorban. 

Hogy némi fogalmat nyujtsak e mű 
sikerült összeállltásáról és sokoldalú
ságáról. egy fejezet alcimeiböl köz
lök egynehányat, a már keresztény 
római világból Hazánk területen. A 
22-ik fejezet például ezen összefog
laló cimet viseli: "Krisztus Pannó
niában" s ennek keretében szó van 
a haldokló római birodalomról. e ci
mek alatt: "A Szent Sas lehull", -
.. Meghalt a Pán". - ,.Keresztény 
bazilikák". - .. Az óbudai temetö-

ÚJ KÖNYVEK 
kapolna". - .. Julius Veteranus a ke
resztény veterán". - .. Jupiter és a 
jó Pásztor'', - .,A szövetbe c~oma
golt kenyér. az .,Eucharisztia". - .. A 
pécsi sírkamrák", - .. A toursi püs
pök csodái a szombathelyi szekes
egyház fényességében". - .. Krisztu~. 
neked hódol a \'i!úg", - st-iJ. 

gészeti emlt•kek és leleteknek nép
szerű. de az igazság rendíthetetlen 
szikláján álló. oktatóan magyaráz..\ 
ismertetöire. 

Dr. Sött"j Stöbr Géza. Ker. János. 

Mibalovics Zsigmond: A CSALAD 
f:S IFJúSAO A HABORtlBAN. Az 
1943. június 15-17. napjain tartott 

Elismerjük. hogy a szerzőnek igen országos lelkipásztori konferencia 
nagy anyagot kellett feldolgozni. ki- anyaga. Kiadja: Az Actio Catholica 
válogatni, jól megfontolni cs eg~· mű Országos Elnöksége. Budapest, IV .. 
keretébe illeszteni. hogy az élvez- Ferenciek-tere 7. 
hető legyen a nagyközönség részére. Van egy hang, mely sose némulhat 
Ha azért itt-ott egy kevés fantá7Ját el a Földön: Krisztus Egyházának a 
látunk. sőt nem egy helyen talán hangja. Jelen korunk is föladja a 
helytelen következtetésre is bukka- maga kérdéseit és egyházunk lelki
nunk. korántse feledjük eJ azt a ismeretesen. az egész történelmet át
tényt. hogy szerzönk a magyar iro- fogó nézessel válaszolja meg azokat. 
dalomban egy teljesen új müfajnak ,Ha megöljük a ,.fehér halált", miénk 
elsö úttöröje. Ez pediglen a szaktu- a magyar nemzet hálája. Ha "Kató
dományok népszerűsítése. amely fe- likus Diák Otthon"-okat létesitünk. 
!ette nehéz. Feladatának azonban ifjúságunk Krisztus igájába lép. Ha 
teljesen megfelelt. Ezért én csak azt szentpáli lelkesedéssel végezzük pasz
kivánom· igaz megértéssel és sok-sok torációs munkánkat, akkor Jézus ne
szeretettel a szerzönek. hogy miként véve! hal meg a katona és Isten di
e sorok szimpla íróját, sok évtized- csérelétől lesz hangos a magyar falu. 
del ennek ·e Jötte. amidön Sienkieu:icz Ezeknek megvalósítása nem lehetö
örökbecsű műve. a ,.Quo vadis" még ség csupán, hanem kötelesség. A 
teljesen új volt a nemzetközi iroda- megvalósulás módozatait fejtette ki 
!omban. s annak alapos tanulmányo- a konferencia tizennégy elöadója. Dr. 
zása. a keresztény régészet s e tudo- Glattfelder Gyula csanádi érsek-püs
mány rokon szakmáinak tanulmá- pök most utoljára elnökölt e konfe
nyozására terelte, úgy irányítson az rencián. Aztán elment, hogy találkoz
isteni Gondviselés, igen sok fiatal zék a katolikus Egyház nagy Alapi
magyar embert Hazánk f~lette beszé- tójával ... 
des földjéböJ napvilágra kerülö ré- P. Klu Komél O. F. M. 

• 
• 

P. Boriilly Odön O. F. M. 
Mátraverebély-Szentkút 

P. SoJW. Paellllr. O. F. M. Kassa. 

Grébeez J6uef Sindor Gyöngyös. 

Caat6 Jnván Szabadka. 

Koviea Mlbály Baja. 

özv. Brutky IUrolYDé Pécs. 
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Hol wa;:y, Istwán ki•·ály ... ? 
Borús fellegektől megriadt néped kiált Hoz

l.ád. Vészes napjainkban jobban Reád szoru
lunk, útmutatásodat hívebben hallgatjuk. Gyá
szos öltözetet öltünk, lelkünket a bűnbánat, az 
l'ltékozolt értékek és lehetőségek, elmulasztott 
kötl'lességek, pártharcokban kimerülö erőfeszí
tések, eszméidhez hűtlen honfiak kísérletezései 
nyomán kelt aggodalom tölti meg. S mindíg ak
korra sorvasztanak bűneink a leggyengébbre, 
amikor a legnagyobb erőre lenne szükségünk. 
Keletről támadnak ellenségeink most is, mint 
tiirténelmünk legvészesebb napjaiban. Fegyver
ben áll a nl'mzet. Valaha ezt csak a zsoldo~okra 
értettük, ma minden magyarra szó szerint áll. 
Tagbaszakadt férfira, nőre, zsenge ifjúra. öreg
n•, fiatalra. A veszély ép olyan otthon. mint a 
frontokon. Megrendült lélekkel fordulunk Hoz
zád, nagy honmentönk, ezredéveink megalapo
zúja: T é g e d m a g y a r k í ,. á n ... ! 

Lelki erőnk forrásai sem fakadnak ol~· bő
ven, mint feladataink megkívánnák. Rokkan a 
hitünk Istenben. A szenvedés rettenetesen meg
prúbált már eddig is sokunkat Vesztettünk fér
.il't, apát, gyermeket, házat, vag;\·ont, életl't, -
lsten-kísértés volt az imádságunk, a vaksorsba 
\'l'tl•tt tl'hetetlen iinátadás a megnyugvásunk. 
t•rkiilcsl'ink meglazultak, az embl'rbaráti érzés, 
a humanizmus kiveszl'tt. élvezni kl'zdtiik az 
igazságtalanságot, - égbe kiált a bíiniink ... 
Az Öriik Itélet trónja p]Ött nl'm állunk ml'lt 
tisztán. István királ)·! Tündiiklö Csillagunk, 
Atyánk és Istápunk! Mennyi okunk rá, hog;\' 
Feléd sóhajtsunk G y ás z os ö l t ö z e t b e n 
T e e l ö t t e d s í r v á n! 

Megtépázva mag;\·arságunk ... Szent Koro-

nád eszméje minden alattvalót egységbe ková
csol a magyar haza történelmi határain belül. 
Lehet a fajtánk és a nyelvünk többféle, a Szent 
Korona jegyében mindannyian magyarok va
gyunk! A magyarságnak fajok és 
nyelvelt feletti értelme is van. Ez 
magyar voltunk szentistváni fogalma. Ebben az 
értelemben szolgáltuk századokon keresztül a 
magyar Hazát, ettük a magyar kenyeret, élvez
tük országunk legtökéletesebb földrajzi és gaz
dasági egységének áldásait. Nem volt elég, hogy 
t•llenségeink éket vertek a magyar egység szét
hasíthatatlan tönkjébe, saját fiaitól is áruló csó
kot kellett fogadnia. 

Csiiggeteg lélekkel hallgattuk a ma g y a r
s á g h i v a t ás á ról, történelmi feladatairól 
~zóló igéket. Nem hittiik, hogy mondanivalónk 
is van a világhoz. Talán ez a lelkület vitt nem 
is ol;\· régen kultúránk viszonylagos önállóságá
nak tagadásába. avag~· sikoltott fel nemzeti és 
faji értékeink jogán egy magyarabb, európsisá
gut és mag~·arságot, kereszténységet és faji 
adottságokat iisszhangban egyesítő, mélyebb és 
tnméken;\'l'bb szellemiség után. Csak így emel
kedhl'tünk kiirnyezetünk eg~·re erösödíi nemzeti 
kultúrája fiilé, s vehetjük fel velük a versenyt! 
Ma mag;\·arságunk megragyogtatása létünkhöz 
,·aló jogunkat kiáltja! 

Hol vag;\', István király ... ?! Most 
nemcsak ünneplés, hanem igazi keresés, segítsé
giiihívás ez az énl'k. Atlj ml'llettiink nehéz har
rainkban, erősíts n .-siiggl'désben. add segítsé
giil áldott Jobbodat a jiivl'ndö Magyarország 
i•pítésébl'n! 

-i 
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GRÉCZY BÁCSI ÉS A POLITIKAI DIVATOK 
Dr. Vöi Mibályné. 

Nyáreleje volt, huszonöt évvel ezelött. Zsúfolt, 
töröttablakú vonaton, féllábon álldogálva a folyo
són utaztam el az eltorzult ábrázatú fővárosból A 
vonat kicsinyben tükre volt az akkori életnek: ve
szekedés, tülekedés. durva szavak mindenfelé, -- a 
háború és a nyomába lépő forradalom ütéseitől le
kopott az emberekről a kultúra gyenge máza és 
leplezetlen, csaknem állati durvaságban mutatkoz
tak. Fiatal voltam és megdöbbentöen hatott rám az 
ellentét az eszmények, tiszteletreméltó példák, ta
nulmányok, nemes olvasmányaim és a tlalóság torz. 
.,rettentő képei" között! Hát ez volna az élet? Go
noszság és törpeség, és az emberi gyarlóságat ki
használó hamis próféták? ... 

Végre megérkeztünk. Mintha más világrészbe 
jutottam volna! A kis állomáson üde-friss levegő, 
virágillat nyárfazúgás fogadott. Az egyszerű szü
löi ház olyan volt. mint a csend és a béke szigete. 
A menedék, az otthon szeretettel várt .... a szőlő 
virágzott. a gyümölcsfák bodoradva jöttek elém ... 

Pár nap mulva egészen földerültem. Az otthon 
megnyugtatott. Gyönyörködtem a jó Isten keze
nyomában: a természetben. s a kis darab. hú5éges 
földben ... A napi munka a kertben és a szőlőben 
megvígasztalt fölüditett Dolgom végeztével. este
felé a gömbakácok alatt kedves könyveimben la-
pozgattam. · 

Bölcs és nyugodt emberek voltak körülöttem. 
Szakása szE.'Tint. egy ízben a jó Gréczy bácsi 

is beköszöntött. 
.. Hát megjött Ragyogóm abból a nagy, bűnö5 

Babilonból? (így nevezte a fővárost) Isten hozta 
minálunk!" 

Elbeszéltem tapasztalataimat A jó öreg sűrűn 
rsóválgatta a fejét. 

.. Nem újság. amit mond. Ragyogóm. tudunk 
róla mi is. Eliutott ám ide is a viharnak a szé-lzú
~ása. De ne ·búsuljon: sokáig nem lehet tótágast 
állni. Semmiféle újmódis találmány. ami nPm e~zye
zik a jó lsten akaratjával: nem tart sokáig. Í:rzik 
ezt az új próféták i5. azért hirdetnek. me~ 5zaval
nak annyit. Errefelé is jártak és ugyanrsak sza
valtak. hogy ma mindenkinPk dolgoznia kell. elv
társak! Nevettünk rajta. Mert mi ugyan nem érünk 
rá a munkát dicsérni és 5zózatolni: .. EmhPrek. dol
gozni. dolgozni!" hanpro már pirkadáskor fogjuk a 
kapát. a sarabót. a kaszát - hallgatunk é~ iaazán 
dolgozunk. Mondom. hallgatunk. nem bPszélünk." 

.. í:s mégis akadnak bőven. - mondtam eltű
nödve. - akik lelkPsednek ezPkért az .. újmódis 
dolgokért". Gréczy bácsi 1" 

.. Való igaz. Ragyogóm. Akinek 51' Istene. SP 
földie. se családja. aki olyan. mint az ördög.~zekér. 
hogy a szél ide-oda fujja. - az. mert IPikénPk 
nincs hová IE>nnie: kapva-kap mindE>n !Í if ajta poli
tikán. A legtöbbje meg valami narm o~::to::kodá.~t 
remél és máris ké5zíti előre az üres zsákokat, meg 
a bakót (tarisznyát) az osztozá5hoz. MPrt az újat 
prófétáJók sokat ígérnek ám: a göncöls7.í•kPrE>t fos a 
csibésztyúkat az égről. no meg a szomszfod 61jábu1 
a h!zót ... 

Aztán olyanok is akadnak. akik ·hallv~n a 
nagyfennszót. odafutnak. hogy "le ne maradianak 
a komédiából ... Ezeknek mindenütt. ahol zajongás 
van, ott kell lt'nniök. Mások mE>g igen-nagyon kf-

114 

1·ánkoznak a bakra, mert még sohasem fogták a 
gyeplöszárat ... " 

A sárgarigó vidáman fütyölgetett a fejünk fö
lött, én pedig nevetve adtam igazat az öregnek, 
majd elkomolyodtam, amikor így folytatta: 

.. Ügyeljen csak a szómra, Ragyogóm, nem tart
hat ez a felfordult világ sokáig. Mert ezek mín
dent megígértek, megpróbáltak, megmozgattak, 
csak egyet felejtettek ki, a legfóbbet: a j6 Istent. 
És kifeledték az O szent törvényeit és parancsait: 
..Ne lopj! Ne szólj hamis tanuságot! Ne paráznál
kodjál!" Az ilyesmin pedig, akár újmódis politika, 
akár régimódis: nincsen Isten áldása. 

Az Úristen ezt is megengedte érnünk, mert ő 
"lern köti pórázra az ember szabad akaratját ... 
hadd lássa. mire megyen nélküle ... de ö forgatja 
ám a világ tengelyét és amint a Szentírás mondja: 
.. elér erejével egyik végtül a másikig" s eH5veszi 
büntetö ostorát. Minden dolgot a vége dicsér vagy 
gyaláz. Jó vége nem léslen a rossznak ... és azok 
az E'mberek. akiknE'k Istenük nincsen, eszteleneb
bek és boldogtalanabbak minden állatoknál. Egész 
rnPsterkedé-sük vagy csavaroskodásuk kárba vés?:. 
hiszen az Úristen belelát mindenbe a legaljáig és 
számlálva vannak elötte az emberek gondolatjai." 

- .. Honnan vette ezekE'! a szép gondolatokat, 
Grérzy bácsi?" - kérdeztem csodálkozva. 

.. Ragyogóm, maga sok könyvet olvasott, én az 
tlet Könyrét bettizgettem" - felelte az öreg és 
egy darabig hallgatott. 

E közben megjöttek éjtszakai nyugovóra a tó
ról a rucák s a Búbos kotlós szárnya alá szedte 
hársanyos fekete kiscsibéit. A berek felől halk 
zsongás hangzott. Egy fülemüle finom. álmodozó 
t'Sti dalba fogott a sűrúbE>n. 

Csodaszép este volt . 
Grécz~· bácsi hazakészülődött Annyit beszél· 

tünk a politikáról. Ragyogóm. - szólt elmenőben. 
-- hogy észrp sem vettük az idö mulását. De azt 
sem. hogy ez az E'gész kert. a szőlő. az egész terem
tPlt világ mind a jó lstPnt magasztalja és az O 
rendj{•! hirdeti. Ha csak e::t .~::emlélgetjiik is: ví
gasztalást lelünk a világ háborúságai és veszedel
mt'i között. Adjunk Neki hálát és el ne pártoljunk 
Tőle. 

lstcnnt'k ajánlom!" 
·~"K:F.-<=*<>Jlef:<1-Q10".c<:~·~Jno~.!i<>'JO;cw!O'">.lr'.~C",_I 

Vü..tu:tót e~ . . . 
Viha1·tól engem nem kim<•!! a sorsom. 
t=::letjárom átkút emelt fö,·el hordom . 
Néha, pillanatra könnv(í e keresztem: 
f.des felect<•sek vesmek kiirüJ engem. 
S megn~·ugszik a lelkem. 

De miknr a reggel hangos ,;zó,·al ébred, 
S n~·iigiis sziil>s<·g-úton szállnak el az évf'k, 
Megfukult színeket hoz elő a hajnal 
f.s kezt:>t kell fognom sok hitvímy alakkal: 
Atl<nt szór az ajkam. 

Nt•m. ezek az út;;k nem arra vezetnek. 
Ahol límgja g_vult az emberszeretetnek: 
Porban esúszó ft·n~ek tülekednek sorra ... 
Bt:>esiilet virúga, igazs:íg virága: 
Meghal letiporva. 

Révész Irma. 



KELEMEN DIDÁK 

.. .. Az. 1703:i felkelés ~udarcbafult. Az ország a 
torokhodoltsag alatt merhetetlenül sokat szenve
d?tt. A po~ánr török a férfiakat állatias kegyetlen
segge! lemesz~rolta, az asszonyokat, a gyermekeket 
c~h~;~rcolta. yarosok, falvak elpusztultak és egész 
v~dekek. el~ep~elencdtek, az otthon bujdosókra pe
di~ az ehsc~ ~~ a. leg~agyobb nyomor leselkedett. 
Vc~re a t~n·okot s1keru1t kiűzni, de a szenvedések 
tovabbra 1s ur~lkodtak az egész országban. A fel
s~abadult orszagra most meg az osztrák elnyomók 
s~lyos bakan.cs.~ nehezedett rá. A török megszál
las ,a reformac10, az osztrák elnyomatás: egyik sem 
volt vigasztalóbb a másiknál, mindhárom a ma
gyarság?t. pusztította. II. Rákóczi zászlót bont a 
szabadsag~rt. A magyarak szívében lángralobban 
a lc!kesedcs, sze~ekben kigyul a remény. Az 1711-
es. ev ~zonban 1smét minden reményt kioltott a 
sz1v.ekbol s. megmaradt újból a nélkülözés, a buj
dosas, a mcrhetetlen nyomor. Ugyanezen években 
új ellensége támadt a magyarnak: a fekete halál o. 
pestis, mely új áldozatokat követelt. MindenÜtt 
könny, sírás, szenvedés, kétségbeesés. 

Ezekben a szomorú időkben Isten-küldötte
ként jelent meg Kelemen Didák minorita-ferences. 
Egyszerű szer~etesi ruhában jött, szegényes öltö
zetben, de anna! gazdagabb lélekkel és fajtáját sze
retü magyar szívvel. Pénzt és vagyont nem tudott 
osztogatni, dc vérző sebeket tudott gyógyítani és 
meghasonlott lPlkekct tudott visszavezeni az Is
tt>nhez. Atyja volt a sokat szenvedő magyar nép
nek és védangyala a tiszavidék katolikusainak. 

Kelemen Didák a magyar föld, a magyar nép 
szülötte, azért szerette oly mérhetetlen szeretettel 
a fajtáját. 1683-ban született Baksafalván. Apja el
szegényedett székely köznemes. Iskoláit Kantán 
(késiibb összeépült Kézdivásárhellyel) végezte, itt 
nyerte cl a hivatását és ugyancsak 1708-ban itt 
szentelték fel áldozópappá. Az ifjú levita lelkese
déssel iépctt ki az életbe, hol annyi könny várt 
fclszárításra és annyi seb bekötözésre. Azért 
lett pap, hogy cnyhítse a szenvedéseket és felka
rolja a pusztulásnak indult tiszavidék katoliciz
musát. Templomot, iskolát építtetett és plébániákat 
állított fel. Missziós körútakra indult és különleges 
szónoki tehetségével ezreket vezetett vissza Krisz
tushoz. Zsúfolásig megtelt templomokban mondot
ta el beszédcit és a jószívű magyarak könnye~ 
szl'mmel í•s bünbánó lélekkel hallgatták végig azo
kat. 

Kelemen Didák a legszívesebben ott tartózko
dott, ahol a legnehezebb volt a munka, ahol a leg
többet kellett küzködni és ahol a legkeményebb 
volt a magyar í·s legveszedelmesebb a hitetlenség. 
Nem riadt vissza a legnagyobb megpróbáltatások
tól sem, ha a magyar nép lelkéröl volt szó. Való
ban a nép embere volt, a magyarság atyja. Székely 
szívének minden dobbanása az Istené volt és az 
L•lhagyatott katolikus magyar híveké. 

Sokat kclll'tt küzdenie a protestánsokkaL akik 
működésének területét tclc!zórták tövisekkel. El
lL·nséget láttak benne, aki atyjuk akart lcnm 
l'miatt suk-sok megaláztatásan keresztül kellett 

P. dr. Zental MarceJUD O. JI'. M • 

mennie. Nem egyszer tettleg is bántalmazták, 6 
azonban nem hagyta fel a kűzdelmet. A durvasá
gokra szelídséggel, a gyűlöletre szeretettel vála
s~olt. Ha va!ahonnan elűzték, újból és újból vissza
t:rt oda,_ m1g~em szeli~, alázatos, jóságos fellépé
sevel, knsztus1 szeretetevel a legkonokabbat is meg 
nem hódította. Lassan-lassan a protestánsok is tisz
telni kezdték és megszerették. lgy lett összekötő 
kapocs a magyar és magyar között, a katolikus és 
protestáns között. 

1739-ben az előző évek pestise újból felütötte 
a fejét ~s pusztító kegyetlenséggel dühöngött végig 
az ~~s~agba.n. A ~egrémült nép kétsegbeesett, s a 
fertazo ragaly ped1g egyre terjedt és követelte ál
dozatait. Ember ember után hullott el és a nép 
nem gyözte eltakarítani halottait. Kétségbeejtő 
helyzet, melyben sem a hatóság, sem az orvosok 
nem tudtak segíteni. Didák atya ekkor már bete
geskedett, de lázasan is a szenvedők segitségére 
sie~ett. Letérdelt a haldokló mellé, vigasztalta, bá
tontotta, erősítette és sebeit bekötözte. Mindegyik
hez volt szava, mindegyiket szeretetébe fogadta. 
Valóságos védangyala volt a szerencsétleneknek 
akiket még az állatok is messziről elkerültek. ' 

A munkát, a küzdelmet, a sok-sok éjjelezést 
azonban nem bírta el gyenge szervezete. A:r. erőtlen 
test, melyben erős lélek lakott, végre felmondta a 
szolgálatot. A betegség egyre jobban elhatalmuo
dott felette. Egyre jobban és jobban gyengült, núg 
végre 1744 április 28-án homlokon nem csókolta őt 
a Halál-nővér és Didák atya követte öt az örökké
valóságba. 

Kétszáz esztendő telt el azóta, hogy Kelen;ten 
Didák öröklétre szenderült. Kétszáz esztendő hosz
szú idő, még sem tudta elfeledtetni kedves eayéni
ségét, homályba burkolni szeretetreméltó alakját. 
Kortársai szentként tisztelték és szentségének illa
tát érezzük mi is. Vigasztalója volt akkor a ma
gyarnak, kérjük mi is, hogy ezekben a szomorú 
időkben nekünk is erősítőnk, bátoritönk és párt
fogónk legyen. 

B. Kelemen Didák, 
11 mllfllyar•áll 
v í lll ll • z t ll l ó j •. 
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GRÉCZY BÁCSI ÉS A POLITIKAI DIVATOK 
Dr. Vili Mlhályné. 

Nyáreleje volt, huszonöt évvel ezelőtt. Zsúfolt, 
töröttablakú vonaton, féllábon álldogálva a folyo
són utaztam el az eltorzult ábrázatú fővárosból A 
vonat kicsinyben tükre volt az akkori életnek: ve
szekedés, tülekedés, durva szavak mindenfelé. -- a 
háború és a nyomába lépő forradalom ütéseitől le
kopott az emberekről a kultúra gyenge máza és 
leplezetlen, csaknem állati durvaságban mutatkoz
tak. Fiatal voltam és megdöbbentöen hatott rám az 
ellentét az eszmények, tiszteletreméltó példák, ta
nulmányok, nemes olvasmányaim és a valóság torz, 
.,rettentő képei" között! Hát ez volna az élet? Go
noszság és törpeség, és az emberi gyarlóságet ki
használó hamis próféták? ... 

Végre megérkeztünk. Mir.tha más világrészbe 
jutottam volna! A kis állomáson üde-friss levegő, 
virágillat. nyárfazúgás fogadott. Az egyszerű szü
löi ház olyan volt. mint a csend és a béke szigete. 
A menedék, az otthon szeretettel várt .... a szőlő 
virágzott. a gyümölcsfák bodoradva jöttPk Plém ... 

Pár nap mulva egészen földerültem. Az otthon 
megnyugtatott. Gyönyörködtem a jó lsten keze
nyomában: a természetben. s a kis darab. hűséges 
földben ... A napi munka a kertben és a szőlőben 
megvígasztalt fölüdítctt. Dolgom végeztével. este
felé a gömbakácok alatt kedves könyveimben la
pozgattam. 

Bölcs és nyugodt emberek voltak körülöttem. 
Szakása sz('l'int. egy ízben a jó Gréczy bácsi 

is beköszöntött. 
.. Hát megjött Ragyogöm abból a nagy, bűnös 

Babilonból? (így nevezte a fővárost) Isten hozta 
minálunk!" 

Elbeszéltem tapasztalataimat A jó öreg sűrűn 
rsóválgatta a fejét. 

.. Nem újság. amit mond. Ragyogóm. tudunk 
róla mi is. Eliutott ám ide is a viharnak a szélzú
~ása. De ne ·búsuljon: sokáig nem lehet tótágas! 
állni. Semmiféle újmódis találmány. ami nem e~e
zik a jó lsten akaratjával: nem tart sokáig. trzik 
ezt az új próféták is. azért hirdetnek. me_g szaval
nak annyit. Errefelé is jártak és ugyancsak sza
valtak. hogy ma mindenkinC'k dolgoznia kC'll, !:'lv
társak! Nevettünk rajta. M~?rt mi ugyan nem érünk 
rá a munkát dicsérni és szózatolni: .. EmbC'rek. dol
~ozni. dolgozni!" hanC'm már pirkadáskor fogjuk n 
kapát. a sarabót. a kaszát - hallgatunk és iaazán 
dolgozunk. Mondom. hallgatunk. nE:'m bt'szélünk." 

.. ts mégis akadnak bőven. - mondtam eltü
nödve. - akik lelkPSC'dnC'k ezC'kért az .. újmódis 
dolgokért". Gréczy bácsi 1" 

,.Való igaz. Ragyogóm. Akinek SC' IstenE:'. SC' 
földie. se családja. aki olyan. mint az ördög.~:::ekér. 
hogy a szél ide-oda fujja. - az. mPrt lPlkénPk 
nincs hová lennie: kapva-kap mindPn 1í ifa ,ita poli
tikán. A legtöbbje meg valami naqy o.o:::to:::kodá.~t 
remél és máris késziti előre az ÜrC's zsákokat mC'g 
a bakó! (tarisznyát) az osztozáshoz. ME:'rt az úiat 
prófétálők sokat ígérnek ám: a göncölszc•kPrC't és a 
csibésztyúkat az égről. no meg a szomszéfl ól.iábul 
a hizót ... 

Aztán olyanok is akadnak. akik hallván a 
nagyfennszót. odafutnak. hogy .. le ne maradianak 
a komédiáb6l .. . Ezeknek mindenütt. ahol zajongás 
van, ott kell lE:'nniök. Mások mPg igen-nagyon kf-
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1·ánkoznak a bakra, mert még sohasem fogták a 
gyeplöszárat ... " 

A sárgarigó vidáman fütyölgetett a fejünk fö
lött, én pedig nevetve adtam igazat az öregnek, 
majd elkomolyodtam, amikor így folytatta: 

.. Ügyeljen csak a szómra, Ragyogóm, nem tart
hat ez a felfordult világ sokáig. Mert ezek min
dent megígértek, megpróbáltak, megmozgattak, 
csak egyet felejtettek ki, a legfóbbet: a j6 Istent. 
És kifeledték a.z Ö szent törvényeit és parancsait: 
.. Ne lopj! Ne szólj hamis tanuságot! Ne paráznál
kodjál!" Az ilyesmin pedig, akár újmódis politika, 
akár régimódis: nincsen Isten áldása. 

Az Úristen ezt is megengedte érnünk, mert ő 
"lern köti pórázra az ember szabad akaratját ... 
hadd lássa, mire megyen nélküle ... de ö forgatja 
ám a világ tengelyét és amint a Szentirás mondja: 
.. elér E:'rejével egyik végtül a másikig" s előveszi 
büntető ostorát. Minden dolgot a vége dicsér vagy 
gyaláz. J ó \'é ge nem lészen a rossznak . . . és azok 
az embert'k, akiknek Istenük nincsen, eszteleneb
bek és boldogtalanabbak minden állatoknál. Egész 
mC'sterkedésük vagy csavaroskodásuk kárba vés'7., 
hiszen az Úristen belelát mindenbe a legaljáig és 
számlálva vannak előtte az emberek gondolatjai." 

- .. Honnan vette ezeket a szép gondolatokat, 
Grérzv bácsi?" - kérdeztem csodálkozva. 

..Ragyogóm, maga sok könyvet olvasott, én az 
tlet Könyrét betíízgettem" - felelte az öreg éos 
egy darabig hallgatott. 

E közben megjöttek éjtszakai nyugovóra a tó
ról a rucák s a Búbos kotlós szárnya alá szedtP 
hársonvos fekete kiscsibéit. A berek felől halk 
zsongá~ hangzott. Egy fülemüle finom, álmodozó 
esti dalba fogott a sűrűben. 

Csodaszép este volt . 
Gréczy bácsi hazakészülődött Annyit beszél· 

tünk a politikáról. Ragyogóm. - szólt elmenőben. 
-- hogy észre' SC'm vettük az idő mulását. De azt 
sem. hog~· C'Z az C'gész kert. a szölö. az egész terem
tett világ mind a jó IstC"nt magasztalja és az Ö 
rmdjé>! hirdC'!i. Ha c-.~ak e:::t .~zemlélgetjiik is: vi
gasztalást lelünk a világ háborúságai és veszedel
mC'i között. Adjunk Neki hálát és el ne pártoljunk 
Ti\! e. 

IstennPk ajánlom!" 
... ~lCF, .. (~-Q">C":-ct-Q'K"'".C:-®'"•~'ln-;_Ji<>10'"-WlO">-.....-.~(",_ ( 

v~ e~··· 
Vihar·tól engem nem kimc·lt a ~orsom. 
tl<'tjárom átkút emelt föv<'l hordom. 
Néha, pillanatra könn~·ü e keresztem: 
tdes feleclc'sek vesznek kiiriil eng<'m. 
S megn~·ugszik a lt'lkem. 

D<' mikor a reggel hangos szó\·al ébred, 
S n~·ügiis sziib(·g-úton szállnak el az t'>vek. 
Megfakuli szinekt't hoz C'IÖ a hajnal 
ts kewt kell fognum sok hitvánv alakkal: 
Atkot szór az njkam. · 

N'l'm. <"zek az út;;k nem arra \'ezetnek. 
Ahol l{mgja g,,·ult az <'mberszeretetnek: 
Porban esúszó f(•r·gpk tül<'kerlnek sorra ... 
Beesiilct. vir{l.~a, igaz~ág virúga: 
1\f('ghal letiporva. 

Révén Irma. 



KELEMEN DIDÁK 

.... Az. 1703:i felkelés ~udarcbafult. Az ország a 
torokhodoltsag alatt merhetetlenül sokat szenve
d~·tt. A po~ánr török a férfiakat állatias kegyetlen
segge! lemesz~rolta, az asszonyokat, a gyermekeket 
elhurcolta. Varosok, falvak elpusztultak és egész 
vidékek elnéptelenedtek, az otthon bujdosókra pe
dig az éhség és a legnagyobb nyomor leselkedett 
Vé~re a t?rököt sikerült kiüzni, de a szenvedések 
tovabbra IS ur!llkodtak az egész országban. A fel
~~abadult orszagra most meg az osztrák elnyomók 
s~lyos bakan.cs.~ nehezedett rá. A török megszál
las ,a reformac10, az osztrák elnyomatás: egyik sem 
volt vigasztalóbb a másiknál, mindhárom a ma
gyarságot pusztította. II. Rákóczi zászlót bont a 
szabadság~rt. A magyarok szivében lángralobban 
a le!kesedes, szeJ?ek?en kigyul a remény. Az 1711-
es. e\' ~zonban 1smet minden reményt kioltott a 
sziv.ckbol s. megmaradt újból a nélkülözés, a buj
dosas, a merhetetlen nyomor. Ugyanezen években 
új ellensége támadt a magyarnak: a fekete halál a 
pestis, me ly új áldozatokat követelt. MindenÜt t 
könny, sírás, szenvedés, kétségbeesés. 

Ezekben a ·szomorú időkben Isten-küldötte
ként jelent meg Kelemen Didák minorita-ferences. 
l':gyszerü szerzetesi ruhában jött, szegényes öltö
zl'tben, de annál gazdagabb lélekkel és fajtáját sze
retü magyar szívvel. Pénzt és vagyont nem tudott 
osztogatni, de vérző sebeket tudott gyógyítani és 
meghasonlott lelkeket tudott visszavezeni az Is
h'nhez. Atyja volt a sokat szenvedö magyar nép
nek és védangyala a tiszavidék katolikusainak. 

Kdemen Didák a magyar föld, a magyar nép 
szülötte, azért szerette oly mérhetetlen szeretettel 
a fajtáját. 1683-ban született Baksafalván. Apja el
szegényedett székely köznemes. Iskoláit Kantán 
(később összeépült Kézdivásárhellyel) végezte, itt 
nyerte el a hivatását és ugyancsak 1708-ban itt 
szentelték fel áldozópappá. Az ifjú levita lelkese
déssel lépett ki az életbe, hol annyi könny várt 
felszáritásra és annyi seb bekötözésre. Azért 
lett pap, hogy enyhítse a szenvedéseket és felka
rolja a pusztulásnak indult tiszavidék katoliciz
musát. Templomot, iskolát építtetett és plébániákat 
állitott fel. .Missziós körútakra indult és különleges 
szónoki tehetségével ezreket vezetett vissza Krisz
tushoz. Zsúfolásig megtdt templomokban mondot
ta d beszédeit és a jószívű magyarok könnyes 
szemmel és bűnbánó ll•lekkel hallgatták végig azo
kat. 

Kelemen Didák a legszívesebben ott tartózko
dott, ahol a legnehezl'bb volt a munka, ahol a leg
többet kellett küzködni és ahol a legkeményebb 
volt a magyar t:·s il'gveszedelmesebb a hitetlenség. 
Nl'm riadt vissza a legnagyobb megpróbáltatások
tól sem, ha a magyar nép lelkéről volt szó. Való
ban a nép embere volt, a magyarság atyja. Székely 
szívének mindl·n dobbanása az Istené volt és az 
l'ihagyatott katolikus magyar híveké. 

Sokat kellett küzdenie a protestánsokkaL akik 
müköd.:•sének ll•rületét tele~zórták tövisekkel. EJ. 
ll•nséget láttak benne, aki atyjuk akart lenm 
emiatt sok-sok megaláztatásun keresztül kellett 

P. dr. Zentai MarceiOn O. F. M. 

mennie. Nem egyszer tettleg is bántalmazták, 15 
azonban nem hagyta fel a küzdelmet. A durvasá
gokra szelídséggel, a gyűlöletre szeretettel vála
s~olt. Ha va!ahonnan elüzték, újból és újból vissza
t:rt oda,. m1g~em szeli?, alázatos, jóságos fellépé
sevel, knsztus1 szeretetevel a legkonokabbat is meg 
nem hódította. Lassan-lassan a protestánsok is tisz
telni kezdték és megszerették. tgy lett összeköté 
kapocs a magyar és magyar között, a katolikus és 
protestáns között. 

1739-ben az előző évek pestise újból felütötte 
a fejét és pusztító kegyetlenséggel dühöngött végig 
az ~~s.~ágb~n. A ~egrémült nép kétségbeesett, s a 
fertozo ragaly pedig egyre terjedt és követelte ál
dozatait. Ember ember után hullott el és a nép 
nem győzte eltakarítani halottait. Kétségbeejtő 
helyzet, melyben sem a hatóság, sem az orvosok 
nem tudtak segíteni. Didák atya ekkor már bete
geskedett, de lázasan is a szenvedök segítségére 
sietett. Letérdelt a haldokló mellé, vigasztalta, bá
torította, erősítette és sebeit bekötözte. Mindegyik
hez volt szava, mindegyiket szeretetébe fogadta. 
Valóságos védangyala volt a szerencséUeneknek 
akiket még az állatok is messziről elkerültek. ' 

A munkát, a küzdelmet, a sok-sok éjjelezést 
azonban nem bírta el gyenge szervezete. Az. erőtlen 
test, melyben erős lélek lakott, végre felmondta a 
szolgálatot. A betegség egyre jobban elhatalmaso
dott felette. Egyre jobban és jobban gyengült, mig 
végre 1744 április 28-án homlokon nem csókolta öt 
a Halál-nővér és Didák atya követte öt az örökké
valóságba. 

Kétszáz esztendő telt el azóta, hogy Kelell)en 
Didák öröklétre szenderült. Kétszáz esztendő hosz
szú idő, még sem tudta elfeledtetni kedves egyéni
ségét, homályba burkolni szeretetreméltó alakját. 
Kortársai szentként tisztelték és szentségének illa
tát érezzük mi is. Vigasztalója volt akkor a ma
gyarnak, kérjük mi is, hogy ezekben a szomorú 
időkben nekünk is erősítőnk, bátorítónk és párt
fogónk legyen. 

H. Kelt"mPn Didák, 
a magyarsálli 
v í Ili a • z t a l ,; j a. 
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Barát mrstrrl' a sZl'lt"Dl'k. kalapá<·snak. 

Árnya..; rrdöben ... 
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Gyermekmosoly országában : 

DEBRECEN 

Nagyot ní•ztl'k \'agy hi·tszúz l'SZtl'tHh•jp Róm.r 
.iútszótl'ri•n. Hatalmas tiimq{ \'t•riidiitt Pgybp a vú
rus h~·. t árá ban. hog~· SzPnt Fl'rl'nt' szPnti•ll't ü tát
"it. Boróka t<•st\·(·rt fogadja. fl. tl'stvi·r azunb~.n 
kifogott az ümwpliikiin. 1\lits<•m tiiriidn• n•lük .• 1 

h-gtPrm•~·szpll'sl'bb lí•p!Pkkl'l a játszóti•n'l' tartott h·
l'ml'lt<' az <•gyik hin!ún himbálózó g~·pn•kl'1. s iimag:r 
;.;,•zdett nagy k<•d\'\'l'l hintúzni. Az PmlJl'n•k bot
r~\nkoztak. lassan p}sz(·ll'diPk. s rnin• Boróka tl'st
\'l•r kimulatta magú1. <'gy St' volt a !(•rl'n. Egy<·
dül nwhl'l!'lt klastromúba. 

s,•mmivl'l S<' h·l1l't!'lt kisl'bb a ckbn·ct•tli<·k 
nwgl<'lll'ti·sl'. amik•>r az újonnan (·rk<'Zl'tt florl'n<·•·
sl'k már az p]sii napokban jútszúti•r után kutat nak. 
\'asakat. oszlopokat. szvrszátnokat szl·n·znt•k. gt)d-
1 ök l' t úsnak. s az arrajún .• h. búnullatúra az t•gyik 
oszl•>p tt'l<•,il'n kaJapúlgat pg~· barút. :'>l<·m tll'hi·z ki
talúlni. mit akar: llinLrt a g~·l'rl'k<·km·k. Ki hallott 
ilyl'l'' Hintúval kl'zdik az annyi n•mi·n~·si·ggl'l vúrt 
barútok a lelkPk gondozúsért ... ! A jútszótl•r új jú
tl·kszt•rekkl'l gyarapodot t. a .g~···rl'kl'k m<·ssz<·\·idi·k. 
riil s.•n•gktll'k a \'Úmo:;p(•rc:;iukai katohkus iskol~. 

uch·arúra. Ha katolikus. ha rdormútu:;. ·· · m•m vér
logattak a g~·l'rl'kl'klJl'n az új papok. S Ul'l'U nPki. 
futott az apró ni·p:;i·g a játl•kszt•n·kn•. Tizl'tlll~·oll' 

függiihinta. húrom libikó. pg~· forgóhinta. hi·t as~

talill'niszpúlya, függiikugli. koS:rrlapdapúlya. a ki
e,;inyPk szúmúra valami szi·kjúti•k. hangszórón fl'l
<·riisill'tt muzsika. szinp:rd \·árja a .. kiiztinsi·gpt". 
Önft•ll'dt<•n dobjük magukat a júti·k lt•tHlükti·ht•. 
h!ntúznak. ugr:tlnak. kal'.<gnak. (·rwk<·lrwk. ni·ha ,.J 
i.; pityl'n·drwk. Ez mind hozzútartozik ahhoz ;; 
\·arúz:;blt>:; \·ilér~~hoz anwl~·t·t a júbl<.,!,··r n~·itott 

nw.g ;t c!t-bn·t·•·tli .g~···rmt·kl'k ll'lki·m·k. l!t•knki·nt 
:-:irúndulú . ...; a :'\ae-~·{·rdilbt· :\ n~u.,:~.:ok f(iznt·ic a kl
<:~in~·vk tnvg .h·,kat l~·tt~l~tll;tk. k~·rh·t kl'rill'Ill'k. l~1h-

Hinta, 11alinta ... 



rlúznak, bujócskáznak, ollóznak a nag~· fák birnctal
múban. 

S mi a vt'•ge·,·. A gyerm<'kPk ajkán indult 
út .JÚra a barálok szava a ft'lniitll·kht z. a családok
hoz. A gyermPkl•k csalogatták szülPik,•t eliíbb :1 

jútszóti•rn>, majd a !Pmplomba. A gy<•rmekPk is
nwrll•ttt'•k ffil'g Sz,•nt Ft•n•m· fiait a pro'L·stúns szü
liikk<'l is. Azok, akik kl'zdl'lbcn idegl·nhdtl'k. sii' 
gitncsoskodtak a SZl'I'ZC'( klt'!C'JWdé·sl' miatt, kg
Jobb barú:ai ll'ltt•k a fl'l'l'nCl'seknek. S most. hogy 
a bnmbúzús kldulta a klastrom \'id(•kd is. s a h:l
rútok twmcsak jútszani. hanem haláltml'g\'l•tii bit
torsúggal (•s mindenkin Sl'gÍtPni akaró sil'(s,··g.g,.; 
i·l<·ll't is :udtak tnl'ntL•ni, az l'l'diíkbt• m<•nr·kül:. 
tnl'gn•t ll' nt g~·,·rml•kst•n•gnl'k (•JI'lmL•t vinni. s \'L·
liik <·g~·iitt a vúros hatúrúban túborozni. ·-a hinta
.-.:i'.('l'l'li) (•s Zl·rú·lí) barútok vi•r- t>s t•lt':szi)\'l'tsL·grl' 
J,··pll'k Dt·brL'l'l'll n[·pt'\'l'l. Öriikn· jogot swrc•ztl'k 
:1 Lkbn'L'L'ni polgárok, -- prnt,•stúnsok (•s katoli-
ku silk. nwglwrsü ][•si·n· [•s szt•n·teté•rp. 

:\ ll·mplomtól alig szúz m[·l<·rrL• músf[·l holdas 
iLTÜil>t igi•rkPzik a nag~·obb [·s \'[•gkgL'S jútszótiT
lll'k. Az Aliarnvasutak Igazgatósúga adnmún~·ozz.. 
a tt·kinti·I:><'S tL·lkl·t. Pt•rsz<·. új tL'l'\'l'k. kil'gé·szitl>
·'"k. újitúsnk fnglalknztatjúk P. Knlumbitnt. a .Jil!
szót[·r igaz.g:llújút. Futballpúl~·a. fünli'•tnL'dL•ncl'. fá
sitús. szüliik ,·.s kis[·riík piheniij,, [•s szórakozóhl'I:Vl'. 
a SL·rdült if,1úsúg szúrakozási alkalma. - rnind a 
_J<Í\'i' úlm:linak <'g~·-,·g~· kl•p<'. :\ st•rdültPk [·s fel
niíttt·k szorakoztatúsa l'g[·szl'n Pn•dcti iitlPIP az 
:!l~·;'tknak. Ol~· IL•rm[·szl'IL•st·n fngjúk fL•! a .. nagy
gvL'I'Illl'kl•k" üdüll-st'·t is: hüsitií italokra [•s táncra 
IS gondolnak. Igazuk is \·an: a tiszta szorakozás k
lwtiist'•g,··nl'k ffiL'giL'I'L'I11t[·s,• ts apostoli tl'tt a mai 
,·dú~ban. 

:\z t•sti litúnia dallam:u .. lt·zus úi<L"a. az t'r 
:•nl.!~·:d;inak haran[.!,~:~ IÚrJa lw a kl'liL'I11l'S napot . 
. r,··zussal kt•zdiidtitt. - n,·m is nwh<·t a t[·rrL• m:b. 
"':1k aki mtsd h:lllgattJt:. ,Jvzussa! \"l'_E!ziidik: nwrc 
a plhl'IH··sbi,J nwritL·tt IL':<tt-.szt·lkmi Priit lsten úl
(L.l.-.;t l'.t!t··szíti ki dl. L·lkii\·l·1kt•z(l hl·,. küzd(•lnlPÍhl'Z 
,., munkúJ;ihoz. ~:z a L':<dpók<Tii barittlik mr'Jrbzt·n· . 
. ·\ JÚit··kon kl'l'l'sztül mt·gn~·,·rnl ;1 ,zin·kL·t. s Kn:;z
tu'h"L \'l'ZL'Ini 1 

--i -

Kis szünet a nagy játékban. 
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(Foh·tatás 2.) 
2. RUHAZATlJK. - A mag~·ar nÍ'pl·isrlt'tnt'k szi

nezésében igl'n nag~· szt'rt'piik van az t'g~·házi év sza
kaszal és ünnt'pel szt'rint \'áltakozó liturgikus színt'k
nek. Az asszonynt'p, dt' kiiliiniist'n gazdags•íggal a Irá
nyok és a ml'nyecskt'k <'Saknt'm mindrn faluban mrg
teremtették a maguk trmplomi ruházkodásának színrs 
rendjét. Persu. ll'l'g~·szrrüsíh·r. FrhÍ'r, piros és frkrtt' 
szerepel népünk mátraal.iai liturgiájában. Bizon~·ára a 
hazánkban hasmált rt'gl rg~·házi színrk rmli'kl' rz az 
egyszerűség. Az idöspbb asszon~·ok általában frkrtt'brn 
Járnak. Igy IJiik korukhoz. A kiizi'pkorú asszonynt'p sö
tétninú ruhákat hord. dr rsak g~·ászban frkt'ti't. A fia
talok közölt is különbst'grt kt'll tt'nniink a máriáslá
nyok viselete k a többi lán~·ok. \'alamint a mrnyet's
kék ruhaszínl' között. A máriáslán~·ok i'p hivataluknál 
fogva általában frhi'r ruhában ví-gzik szolgálatukat. 
legfeljebb a bajukban í-krskrdik piros vagy frkt'te 
szallag, a többit'k azonban rgi'sz ruházatukban kifrjt'
zésre juttatják az ilnnrp tartalmát. 

Régebbl'n pompázó ni'pi ,·isrlt't .it'llt'mrztt' a má
rláslányok könnt'nt'ti Í's ünnt>plö ruháját. Parasztvá
szonból készftt"tt. sok gondda l kl'mi'n~·ítt>tt. s ki'nyrst'n 
ráncokba vasalt szokn~·ában, kt't't'IÍ'bPn. ingujjban. ft'
jükön koszoru\'al i's fát~·ollal \'t'gl'zt•'k szolgálatukat. A 
legnagyobb gond a szokn~·a ránt'aival \'Olt. Eg~· törrs 
sem leht"tett rajta. Ha Piázott. haszna\'l'hrtrtlt'n volt. 
Cuknl'm mindt"n alkaloinmal u.Jra kt'lll'tt kt>mt'
nyftenl és vasalni. Ja\·arrszt I'ZZPI a sok gonddal iga
zolja népünk a rt'gl visPIPI abbahag~·ását. (Tjabban 
azonban a seh·eman~·ag \'rtte át a régi gyolrs szl'rrpi't. 
kllnnyebben kt"Zt'lhl'tö. s szó. ami szó. szrbb is, mu
tatóubb. 

A leggazdagabban G~· ö n g~· ös p a t a !ll á r i a -
l á n y a l alakították kl tl'mplomi \'isrlt'tükl't. Könnr
nett ruhájuk hosszúujjú frhrr st'ln•mbluz. frhrr se
Jyemszoknya, fl'hi'r fátyol az ú. n. mirtuszkoszorú\·al. 
Ugyanezt a vlst'IPII't öltik a szt'ntmisi'rl' ls ú.lholdva
sárnapján. suplötPit•n fogantatás (dl't'. 8.). húsvt't, úr
napja, Kisasszon~· ünnrpt'n. Az iinnt'p színPihl'z külön 
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öltözt~kük van: ft'ht'r szoknya. ingváll (fi·ling, rövid 
bug~·ros ujjú g~·oksing), rajta fl'hÍ'r, piros. vagy dfra 
vállkl'ndö, hajukban ft'hi•r, vagy piros szallag, nt'ha 
koszorú Í's fátyol. Igy a háromnapokon (farsang három 
utolsó napján), húsvt'thi•tfön. nagybii.itrr NÖ í•jhold
\'asárnapokon csipkt's ingváll i·s ft•ht'r srlyrmkrndö 
járja. Pünkösd vasárnapj•ín fph(•rszoknya. fi•ling, piros
kl'ndö, koszorú és fátyol. A többi .il'lrsrbb napokon l'if
rában (változatos színü ruházatban). Szt'nt István ki
rály (aug, 20.) k !\lindt"nszt'nlt'k iinnt'pÍ'n (nov. 1.) 
azonban fl'kl'te szoknyában i•s ft'kt'tt' bluzban állnak az 
oltár körül. Ha mindpnszrntt'k t'g~·bt'u t'lsö vasárnap is 
(újholdvasárnap), akkor ft'hÍ'rbluzban tart.iák a f;íklyát. 
Szl'nt István király ünnPpÍ'rt" !\látraal.ia tiibb falvában 
öltl'nl'k frketét. hivatkozással az ösi SZt•nt lstván-rnt'k
re: Gyászos iiltözl'tbl'n trelöttNl sírván ... A többi fák
lyás-lán~·ok koszorú ht"lyett pgi·sz hajukat bt'borító fá
t~·olban végzik szolgálatukat. ruhájuk színl' azonban 
alkalmazkodik a 1\lária-l;ínyoki•hoz. A tiibbi lányok és 
rnt'n~'l'l'Skrk leht'tölt'g a 1\lária-lán~·ok színrihl'z igazod
nak. azonban l'rÖst'n "ifrázza a l'iselrtiiket rg~·rb vilá
gos szín ls. Különösen a kt'ndö színl' alkalmazkodik az 
t'g~·t's ünnPpl'k szinl'ihez. - Ha a Mária-lányok \'ala
mt'l~·lkrnl'k mPghal a hozzátartozója, ft'krtt' ruh:íban 
.iár tt'mplomba, s í~· nt'm is állhat a :\lária alá. s nt'm 
tl'l.it'sithl't szolgálatot a szt'nli·l~·bt'n. A l\lária-dajka 
gondoskodik ht'IYI'ttesÍ'röl, aki rrndszt'rint \'Í'gll'g ls a 
gyászoló 1\Iária-hin:v örökrbt' h~p. 

3. BELSO SZERVF.ZETt'K. -- A 1\lárla-lánvok 
k ü l ö n r e n d l' t a lk o t n ak a falu lrán:vtársadal
mában. Különbl'n kl'll l'ist'lkt'dniök. szigorúbh t'rkölt'sl 
életPt rlnlök. Vasár- k ünnt'pnap mindíg pgyiitt jár
nak. 1\tulatságból már drlután öt órakor haza 111ik 
ml'nniök. I.í·ha társalgásnak ninrs hrl~·p a 1\Iária-Ján~·ok 
társaságában. A Jpgrn~·t'k azt tart.iák, hog~· a !llária
lán~·ok vlsszamondják a pl(•bánosnak, mel:vik társuk. 
,·agy lpgt'ny mondott illt'tlt'nsrgt't. A legrnvt'k külön
ht'n is nag~·ra be('sülik a 1\Iária-lán~·ok kiv~tt'lt's tiszt
srgrt. Kitiintrtk számba mr~:"~·. ha valamt'h·ik lt'grm· 
!\lária-lányt mt'gközt'líthet, s ud\·arlószán•i·kával rlö·
állhat. !\lt'rt a 1\Iária-lán~· koi·n~·rs. krrst'st'n .hir. kiss<' 
bíiszke is, többnt'k tart.ia m:unít a tiibhi hiln·oknál. s 
bizon~·. nt'm ol~· kiinn~·ii mrgkiizt•lítrni. A :\Úria-lán•· 
rl{i•sz i•h•ti•n kt'resztiil számontartja rs:-~·kori bt't•síilt'tt~i. 
s ha valami iisszt'tiizÓ's \'an h•izastár~a s ö kiiziittr. az 
rlsö hh·atkozás a :\lária-lán~·ságára t'sik. Kiiliinöst'n, ha 
rlsíi :\lária-lán~· \'olt a panaszos fi·l. 

A :\lária-lán~·ok Íl. i. n r m r g~· fo r ma r a n g
h a n h·l.irsítenrk szolgálatot. •:tsö ht•h·rn a hátsit ru da
sok állnak. \'ag~·is azok. akik már a ·lt'gr•'grbbt'n \'an
nak a m:iriáslán~·ok köziitt. s rladit sorhan \'annak. 1't:i
nuk ran.:ban az t'lsíi rudasok kii\·l'tkt'ZIII'k. Sok ht•h·t•n 
nint•s is tiihb brlöliik. Si•hnl azonhan a rml tlt•r••ka ·al:í 
i' aliitanak Jan~·okal. :\ lt'l:"kisl•bh lnl'l:"hi'I'SÍili•shl•ll t'ZI"k 
ri·szl"siihtl"k. mert a Ilurtlnút :\lária slll\·a 1wm a ,·;illukra 
nrhrzt•dik. J,it.:i>Sokn:lk lll'\'t"7ik Hitzsaszentm:irtonban . 
. \z új :\l:iria-l:in~· a lit.:itsnk kiizt k•·zdi. s aho~\' tiibhit·k 
fo··r.ihi"Z mt'nnl"k. ö is halad ft•l.irhh. · 

,\ b e\',; l as z t ás a :\lliria-tla.ika doll{a. Oh·an lr
:in:vt krll meghívnia. aki h•lkiil••ti·ni·l fo.:,·a is ,; .. h•illik 
a :\Járh1-hín~·ok tisztl"ll"tht•n állit I{:Írd:i.híha, másri•szt 
trrm•·le a tiihhi hín~·olü•\'al ''1:"\'fnrma. ,\z l•.i hín\· h•·is
koláz:isára r>ritbát is tart:mak. s ha bl"\'álik. a· ll's:-kii
z•·h·hhi alkalommal m:ír a lit~itsol< kiiziitt feszit. 

. A :\lária-lán~·ok kiiziil r•·•ulszt•rint azzal \';ílnak ki 
a lan~·uk. hn.:~· f i• r .i h l' z lll t• n n t• k. Szt•nt.iakahnn az 
•·~kiil·ii •·liitti \'O:SlÍrnap ft•kt•h·h•• iiltiizik a nwn•·asz
sznn~·. a :\l•iria-lán:volu!ah. nitu·s kiiliin s1nk:isuk. fi,·iin
l:\'ii'J•al:in aznnban rskiivii.it' napjának rt'gl(t•li·~. a 
szt•nt~:~·imas ,·., szt•nt:ildo7:í"al t'l:\'bt•kiitiitt misl'lwlls:-a
t;is ut:ín. miknr a k:intur t•lim•idknlla a ni•J>pt•l a misl"
ut;ini im:it. a !\lária-l:ín~· h·h·rdt•l a llnrdnzit :\lária zs:i
mo!~·:ihoz. kiss(• im:idknzik. s mrgindul a :\l:iria-da.ika 
f••h·. aki a padbí>l m:ir ,.,,· .. ;,. tart. s kiilt-siiniis t•sítknk i·s 
kiinn~·•·k kiizt \'t'SZIWk •·~:~·m•í.stitl híwsút. ltitzsaszt·nt-



mártonban is megvolt ez a szép szokás. Adácson nincs 
ugyan st"mmi, de lliiiiYOn gondolkoznak, hogy valami
~i·p kit'ml'lji•k a !\l~ria-lán~·ok l'sküvöjét, mert olyat 
1s hallottak. hogy nl'ml'lyik faluban a Hordozó-Márlát 
is tart.iák a lányok az esküvő alatt. 

A :vlária-lányok sorából való kikerüli-snek másik 
mód.ia. hogy a l l':& n y b e e s ii J t' t" n e se t t fo J t 
miatt a dajka, vag~· maga a plébános kizárja a nyilvá
nos vt'lkt'zöt. Sz .... bl'n éveklg szünetelt a má~iáslá
n~·ok inti'zmi'nyt', mert három is .megesett' közülük. 
1\minl'k aztán az volt a követknménye, hogy a Máriát 
nt'm is vitti'k a körml'nl'lekl'n i's bút'súkra. Különben a 
llordozó !\láriához füzödö hiedelmek közt a Jegeleve
nel:bl'n 1'1 Rózsaszentmártonban i's Szüesiben az a hit, 
aml'ly szt'rint a Mária t'lött l'lalvó gyertya annak a 
.it'h•, h_ogy. a 1\lá.ria-Jányok közül valaki nem tiszta. Ha 
az oltarnal ~lsz1k t"l a ~yert:va. akkor a fáklyáslányok 
t'Snt'k gyanuba. (Az egt'sz fejt'zet a rózsaszentmártoni 
!\lária-lányok bt"lsö szervezetét mutatja be.) 

~. 1\IARIASLF.GF:NYF.K. - 1\lár említettük, hon 
h<:sszabb bút'sí1.iáráson falun kivül legények viszik ~ 
!\láriát. Altalában szervezetlenül kerülnek össze évröl
i'vrl' a bút·sújáró fiatalság köréból. Adácson azonban 
inti•zmt'nn~·i· alakult. Ni'gyen vannak, a legjobb legé
n~·t'k sorából valók. A Mária-lányok közt támadt vi
szál~· miatt ki•rlt'k ft"l t'löször lt"gényeket a Mária-hor
dnzásra. s azóta is jogot formálnak a Mária szolgála
tára. Nt'mesak nagyobb útra viszik, hanem otthon is 
rt'szf. ki'rnrk a hot·dozásból. lg~· amikor egy-két éve 
mt'gú.iították a szobrot és a trónt, a felszentelésl mlsén 
is ft'lv:íltva tartották vállukon a szobrot a lányokkal. 
Altalában szürke ruhában szoktak szolgálatot teljesi
trni, frlvállon a dl'ri•kon keresztben tenyiorszélességfi 
ft'hrr szallagot hordanak. a jobboldalon állók a jobb, 
a balodaliak a bal fl'lsö lábszárukon hordják a szallag 
bokrt'tába kiitött díszÍ't. 

5. FAKLYASOK - LOBOGOSOK. - Meg kell 
ökt"t l'mlítl'nünk. mcrt szorosan hozzátartoznak a Má
ria-lán~·ok intrzmt'n~·i·ht"z. A fáklyások az oltámáJ és a 
kiirmt"nt'tt"km'J. a lobogósok pedig csak a körmenetek
n(-) szt"rl'pt'lnl'k. G~·öngyöspatán pl. 15 Márla-lányról 
bt'szi•lnt'k. Jo:bbiil 4 Márialány, vagyis Márta-hordoz6, 6 
lnbogi1s. 4 g~·l'rt~·ás. vagy fáklyás, l pedig .iézuskás, 
•·ag~·is a kt'rt'sztt't viszi a Hordozó 1\lárla elött. A Má
riának ú. i. a körmt'nt'tt'kben külön kisiorete van. Gyéln
~~·iispat.ín kt'rt•szt.it' is. amt'IY a Márla-hordozás küléln 
szt'rrpt't pompá~an domborítja ki. Egy, vagy két zászlót 
i~ \'isznt'k a !\lária l'lött. az í1. n. !\lárla zászlaját, A 
fákb·ások pt'dig rt'ndszl'rint az Oltárlszl'ntsi'g ml'llé. 
a.-a~:~· l'lé rt"ndt•lt lán~·ok. Gyöngyösön lt"gények látják 
t•l a barátok lt•mplom:íban a szentélyi fáklyás szolgála
lnt. a ri•z.~ariizt'rtársulati lányok l'sak a társulat első 
•·asárnapi. ill. a hónap l'lsö !\lárla-ünnepén I'Sedékes 
misi•.ii·n állnak lámpá\·al az áldoztatórács miigött a 

.-\ g~·iin~:~·iisJiatai !\laria-loi
n~·nk a Jliinkii~di bút·sim inl:

\';illl•an t·s llirnskt•ndiibt•n. 

A nagyrédei Márla-lányok a szentkúti búcsún. 

templom ha,Jójában. A lobogóslegény Szücslben a nagy
lobogó hordozóját jelenti, Rózsaszentmártonban - mint 
említettük - a Mária-lányok udvarlóiból, ,szeretöl'-böl 
kerülnek kl a lobogóslegények, máshol viszont a kör
menet népviseJeti pompájának emelésére hófehérbe 
öltözött derekukon keresztbe vetett kék szallaggal éke
sített lányok hordozzák a könnyebb, a körmenet szélén 
párosan elhelyezett Jobogókat. 

újabban a szívgárdisták ls csatlakoznak a körmenet 
lobogódíszének emeléséhez, s kis zászlócskákkal állnak 
be a körmenet elejére (Adács). A többi egyesületek 
szintén a maguk zászlóival vonulnak fel. Mátraalján 
híresek a három és ötrudas zászlók. Gyöngyösön l'.sak
nem 15 társulat, egykori l'éhszervezetük utóhatásakt'nt 
és fegyelmével járja páratlan zászlóerdejt'vel a körme
neteke!, az ú. n. búcsúkat. 

A Hordozó Máriához tartozó lobogós és jézuskás 
lányok kiválasztása is a Mária-dajka, valamint a plt'
bános dolga. 
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,\ HORDOZO MARIA TISZTEI.ETE. 
Az eoddilt mondott.ak iR böst"~teosen bizonyit.lák a tlsz

h•leot fokát t•s m'pünk közösst"~ti t"leott"ben beotöltött ~zeo
reopt"t. Meo~t kell vallanunk. ho~ty az ecybel{yűjtött 
an:va~tból látható teoljesst"~teot keovt"s közst"~tbeon t"lik. ,\ 
nt"pra.izi t"rtt"kek vál~álta a Hordozható Mária tlszteleo
tt't is eolsekt'lyeosíteotteo. A ~tYónás utáni eolt'gtt"telt mélt 
Plt"c sok heol~·eon a !\lária .-Jött mondják, keoresztelrskor 
a ke-re-sztanya felajánlja a gyeorrneke-t Szűz Máriának. 
u~t:vani~t~· t.-sz az t"deosa"~·a is az avatáskor, tl'mplomból 
kimeonl't sokan imádkozgatnak előtte. esküvö napjának 
rl'~tltelt"n a Mária ett" borul a ml'n~-a~szony, Adáeson vi
r:íl{ot is teosz eolt"jeo, a :Mária-tán~· espreopl'svirágot. a Má
ria persph·t"beo mindilt bőven hull a l{aras a fe-nntartási 
•'s diszítt"si költsrl{eok fl'deozt•srreo. Ahol nines misrzt"srl' 
i" alkalmas Mária-szobor. ott E"II"Yl'neost a !\lária-tiszte
IPt központja, stb .. - mt"~tis eorö~eon t'rzik. hOitY java
rt"szt körml'neoti dísznpk te-kintik. afft'll' pompának. 

Nzfnfoltok Á rttádházl Nzfl'nt 

A szerl'tl't es(u·sain. 

Az t•mbl'ri J(•Jpk ft•rm(•szl'l(•nt'l fog\·a s:el'C'ter 
u~án ,-;ígvik. Sokft•Jp szpn•tpt \'an. Fölclízü. An:é
ki,•s. F.z l;l'm tiiltheti bt• a IPlht. azért kell kiq::(•
szitl'nit• magasabb szerl'tl't fl' l: Isll•n-szerl'll'mnJl'l. 
:\ nagvizzású Istl'n-sz<'rl'tet nl'mes ÍP!!vaiándPkai 
c~ocl!il~~ns szépst•gbl'n tünelököltek Arpáclházi Szen• 
\!argit IPlk(•n. l. Az Istl'ntTt \'aló szenveclt'•s hiisi 
szPretésP az Isten-szprelern pompás stigmája. Szen• 
\1argit a minclennapi 1'-let szem·edéseit ostorozás
sal. (•jjelezéssl'l í.•s gyakori imával pótolja mPg. 
Többet akar szem·edni. mint arnennvit az Élet 
nagylelküen fPlkínál. mert a szh·e t~ll' van égi 
tüzzel. ml'nn~·ei szerPlmi mézzel és ezi>rt nag~·on 
szpret ... 2. Az önmegtagadás síkján is hösit kí
\·án tölt• égi .J<'g\·ese: Krisztus. TPsti. lelki szépsé>
l'ét. p]iinvPit (•s · sziilPi érclrkPil fel kP!l álchznia 
,·,s az ut~lsó hl'h·et kell hl'fiiltPniP a zárnában 
Fbbt•n is tanulnunk kl'll Tiih•. mPrt az önme!!t:Jga
rlás minclenkinPk. - ha akarja. ha nPm akarja -. 
n~ztáhTt'SZl'. DP hogv (•rclPmesek legyünk rP:Í. 
Szpnt \1ar!!it szPlll'mébt•n kl'll azokat hordarnm'<. 
!Dr. Horváth S. O. P. n~·omán.) fg~· .iutott fp] a 
S?PrPfPt c-súcsaira. ahol az t'\·anl!éliumi (•]pf ha\':J«ai 
lwll'\'P<ZnPk már a mPnm·nr~zág fph(>rségébP. s a 
sznkac!l'•knk tii\·(·hPn mPghúzócló ha\'asi gvop:\rok 
\·(·rpPtlv<·spn (•s lilinmm:fph(•rpn (•nPkl'lm•k a jó 
Isft•n roppant szpreJm(•riil az PmbPrPk iránt! ... 

,\z i~ilt-\'t'rig ma~t~·ar Szpnt. 

Dr. \':'trn<i szPrint: A 11111011ar r'rt;HI/C'k ioa~i 
'1'/;)J,;I~TI' (J JHHff//(j.T lé/f•J: i.di'JiJ.-i):f•1....:(~(fl' f;S 0 llHH71/f!T 

'''hál: IHn:i u1Jilken• f'HIIrk a: lsteu1:ii:-e1srout,!: 
n;eo(rHJIJOtkrJ:-ásn. F::11·.,., van az. hnE!v a lf'[!:o;:li:'ltn

"abb m·ar<var <'l't'll\'l·k minclif' nlv<~n;>kban iil'Pm·k 
l•·stl't. akik kiiz<·l(·l:zik magukhoz ·az I-:ft•nt. i•s ol\'an 
mi·r~i·klwn iiltPn<·k tt·sfl'f.. amilv•·n m(•rt(•kb;•n kii
;pj \'annak az Ist<•nlwz \·alc>':ár•o<an. :'~/I'm \'(•ll'flf'n 
tt·hát. ho1:v " mag~·ar Nt•nv"k IPgki,·iilnhhi·til ;, 
lcg\·ii!liJ.<nsahh marvarokban I ú• i uk: S11•nt Ist\"Ún
han. S1<·n• Lászlr>h.tn S;•·nt F.nsl·h"thrn. Szpnt 
\Tan!itban. F.sz~PrhitZ\' P:ilban. Púzmúnvban Sz{·
··h<·l;,·ib•·n. Prohits·~kúhan. sth. Viszont ·a m.agvnr 
szi·thúzás. \'iszúlv. a l<i<1Plkii~i·g. az oktalan \'!··r
Pillarláso~: tra!:ikn_.; szPll•·m<• az istPnkiiZf'ls(•gti;] tá
·:nll·lii .. ma~~·arokhan·· tiirt mag~ínak utat: a l<op
nim~·okban. a Kun Lá~zlúkban. a clPg<·nPrúlt bs Pr

kiikstl'l<·n Kárnl~·i l\!ihál~·okhan ... Míg ha rtz is
IPnkiizPls<;g szpmsziigi·biil i·rti·kPljük a magyarsá-
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mint ma.:;át a zászlót. va~~:y a körmeneU keorl'szt.-t. stb. 
Az öreo~teobbl'k s.-m tudnak sokat tartalmáról, hiedl'lem
vilá~t S('m t'pült valami ~tazda~ton kört"jeo, leol{(eoljebb a 
Mária-lán~·ok tisztasáRának örrt hítják PltY-kt•t hiede
ll'mbl'n. - amint a ma~ta hel:v••n mel{ is eomlitettük. 

• • • 
Fbből a rövidke iisszpfoglalásból is me~tláthat,iuk. 

mekkora l{azda~tsá~~:gal :íllt bell' Sziíz Mária tis7tl'lrtr 
nt"piink közösst"~ti t"lrtt'br. Nrmrsak imádkoztunk Sziíz
anyánkhoz. hanem miívészi pompával iltYl'kt'ztiink ki
fr.ieozt'srr juttatni tiszlrlrtiinkl't. Olyan l'Z is, mint a 
pap szrrtartásai. s í• pol~- ked\'l'Sl'k lsten Í's a Szent
szűz szl'mt'beon. mintha maga az •:~t~·ház irta volna rlő. 
Annál is inkább. ml'rt •:gyházunk a ní•ppk szoká.~ait 
ma~tát"nak is vallja, s azok tiin•í•nyrit a maga .iogrrnd
.it'be is bpleilleszti. Ezzl'l ml'I{S7.l'ntl'li a m'pl'k szokásait. 
köztük a mal{yar Mária-hordozás ősi szok:ísrl'nd.it't is. 

ft n r•lt e~ry~niH('.r('biil 
P. Fl'nY\'l'ss~· .Jpromos O. P. 

got (•s mag~·arokat. akkor Árnúclházi SzPnt Margit 
\'alóban l'gyikP a IPgn<H!\'nbh mag~·aroknak (•s a 
IPgkimpríthetPtlenPbb pl•lclak(•pPknl'k. Fnlvtnn i·'tPn
kiizels(•gbt>n (•It. Akkor is. amiknr t·salúrlia tiirti•
lll'iet tanulta a \'l'Szpn'•mi kolostorban. Akkof i.,. 
amikor han!!osan zokogott a magvarsÚ!! biinPi:'•rt a 
fpszülPt Plii~t. Akkor is, amikr11· ·a swbh magva1· 
iiivöi•rt (•jszakákat virrasztott át imáclsághan. Ak
kor is. amikor nagvbíijt iclP.i<' rtlatt minclPnnap fp] .. 
ol\·astatta magának a Passio Domini-l. hogv az is 
figvelmPztessP a Passio HungariaP-n'. a tatárclulás 
r(•msé>ges borzalmaim. Akkor is a magvarsú.!! ér
clPkeit tartotta szPm Pliitt. amikor söpört. surolt. 
vag~· jpgps vízb<'n halakat tisztitott (•s h<'f''!!l'kl'f 
:inn !t. Akkor is. amikor a liliom vi•clPlmi•hl'n kf'
mé'l\'f'n kioktatta kiráh·i atviát. anvjút i•s swmhr
száll! a Domonkosrpncl. pro~·ineiúliS:n·al is. DP ma
!!.Varsá!:!ának akkorclja akkor harangozr,lf fp] a IPl:
Z<'ngiibbPn (•s magyarsúgának fúklv~ia ;okkor su
i!árzott fl'l csoclúlatos f(•nvbl'n. a1~ikor tPng<'rnvi 
\'Pzekl(•s árán az örpg kiráh· (•s a Iázarló fiú \'isz:'I
I~·át sikPrült IPc-sPnclPsít<·niC. ... 

lmádkozzunk ú.ira Öhozzá! 

A Maf/1/UT Piispiiki Knr pús:dorlP\'Pli•hi'>! irl(•
;iink: .. KPcl\'Ps HÍ\'I'ink! :\ músoclik világhúhnrú 
v(•rzn\'ataros napjaiban. miknr miu· a b(·k(•s p<'lgú
rok (•s ártatlan !!~"<'rnll'kl'k ···It-IP is (·ppt•n oh·~m 
\'f'SZ<'rl<'l<'mbt>n forog. mint a haretrn·kPn kii?rFi 
katonák(·. .~:i11lh1 111rlfi.I/Orors~cíqi S:e11t Marc1it 

inuirlsáqns 11'11-.:iiletén· 1·nhw s: 1ikst;C1: m<•rt. húr :JZ 

Istpntiil alkotott (•s a tiilt• fiitwii .. mJwrPk (•s :'t! la. 
mok \'alanwnnvit•n (·n·:l\wtik. hn:!\' \·alóhan " \Th .. 
ch•nható kPzl·b~'n \"a!!Vllnk. hnf!\~ .a ft·rmr··:-;zph'~ ~·--; 
11'rmi·sz,.1fl'l<'tti i·l<·' ·,,.,n·diili Oszt•"•atúj;'m '·:íviil 
~t·nki 1nús rH·nl St"Ti~hr·t rajtunk <··s hn[!\• minriPn 
J•illanatban m""i"'•·nlw1iillk púrtatl;Jn iti-liiszl•k" 
•·!iitt. ahol maid iiriikn• t·ldiinti sorsunkat: az <'111-
h,.n•kt•1 ,··c a lll'lllZP11'kl'1 mi•t!is \':tlami ,··r'hPII'tl"n 
iszon~· f,,.!ia ,.J. amiko1 "!t·rm(·""tf••IPtti dolgokról. 
\'il!'\' J., •. nriil \·an ,.,,,, s Pú· rt •·lhan~·agol júl: az 
imi1cbiu:"'· :~m•·lv JwrliL~ Isknht·z ''m<'li az l'mlwr~ 
,·.s n•·m•·,ak a t<·rmi•·;zr·tf•·ll'!ti. haJll'm a f<·rmt'•szt'· 
t•·s (·l<·tlwn is. <'1.!\.,··ni ,·.s kiizi'•ss.··gi \·onatknzúshilll 
''t!\"arún! <·sndúlato...: rnúdon St'.l!Í! hl'nniinkPt." A·, 
I m :'t ri s ú !! ,. s n ri ú l a t o s S z" n t i t' \"n J t é'>. 
l'/t•rt k•·ll abszolut bizalommal t"tira Öhozzá im:'td
kllznunk. amikor az Pll•·nsi·g tankt•rcl<'.i<' (•s szuronv
~<·llJ!I'I'I' mi11· határainkn:'1l hullúmzik: Öhozzá fo
húszkorlni l'oiorlákat sziilii hizal"mmal .. 



A hű szeretet 
A szeretet hűségét valójában a kísértésekben, 

nehézségekben, áldozatok alkalmával bizonyítja be. 
A kísértések forrásai: a vllág, a gonoszlélek és a 
saját testünk. A jó Isten nem kisért nekit a bünre, 
hanern csak megpróbál - rnivel szabad akaratot 
adott, magunk választhatunk a jó és a rossz kó
zött -, hogy engedelmesek vagyunk-e, szeretjük-e 
öt. "Kisért benneteket a ti Uratok, Istenetek, hogy 
kinyilvánuljon, vajjon szerelitek-e Öt teljes szive
tekböl, vagy sem" (Móz. V. 13, 3). 

Számunkra fontos kérdé•s: hogyan védekezhe
tünk ellenük, hogyan gyözhetjük Ic óket? Az Üdvö
zíti) tanit meg erre: "Vigyázzatok és imádkozzatok, 
ltogy kisértésbe ne essetek." (Mt. :!ö, H.) Nem elég 
tt•hát csak imádkozni, hanern nagyon fontos a bün
alkalrnak kerülé•sc is. Ha tölünk függetlenül, szük
sé•gszcrücn vagyunk is kité\·e a kísértésnek, nyu
godtak lehetünk, hogy ha erös akarattal ellenál
lunk é•s imádkozunk, a jó lsten kegyelmével elke
rüljük a bünt. A SZL'ntinis biztosit ilyenkor ben
nünket a segitsé•gröl: .. Hüséges az Isten és nem fog
ja megengedni, hogy L'rötökön felü: szenvcd.Jetek 
kisértl·st, hanern a kisértéssci együtt a kirnenekü
ll•st is megadja, hogy elviselhessétek." (Kor. I. 10,. 
13.) Bár a magunk részéröl megteszünk rnindent: 
vigyázunk kezdetben, határozottan, erős2n, - dc 
nyugodtan - állhatatosan ellenállunk a kisértés
nek, és imádkozunk. mégis ne magunk~an, hunern 
a jó Istenben bízzunk. Ismerjük be Sz. Agostonnal, 
hogy gyengék \·agyunk, s míndcn bűnt cl tudnánk 
követni. Gyakran mondjuk, különösen a kisértések 
alkalmával: Jézus Szcntsé•gcs Szíve, bizom BL•nncd; 
.Jézus Szent Szíve, segíts, hogy ne vétkezzem! In
dítsuk fel a jószándé•kot: Istenem, irántad való sze
retetből nem akarok vétkezni! 

Nézzük, miben áll a világ kisértése, és hogyan 
védekezzünk cllcm·! Az anyagi javak önmagukban 
véve jók. Azok kü\'Ptnek el bűnt, akik ragaszkod
nak hozzájuk, é•letcélnak tartják megszerzésüket. 
használatukban rwm tartják mpg a mértéket, ké
szek Isten parancsait is míattuk megszegni. Aki 
megfontolja, hogy a világ összes örömei,. javai. s: 
tudnak boldoggá tL•nni, a vagyon kezelesevel .Ja ro 
gond, nyugtalanság, a fé•lelem, hogy bármikor elVl'
~zithetji.ik: mindcz sok szenVL·_dé•st okoz,_ :-:- a _nem 
ragaszkodók azokhoz csak JOra forditJak okd. 
Szakadjunk t•! ldl'kbl'l1 a \'ílágtól: haljunk .neg 
mindl·nnek. mint SZl'nt FL·n·nc. akit ugy szaktak 
úbráwlni a sz,•ntkqll'n. hogy a földgiimb a lába alat• 
':an. s a kl·n·szten függil Krisztus átöleli. - A 
,·ilúg kisi•rté·sl·ihl'z tartoznak a bi.inre csábitó L'm
bl'n·k is. Sokan azirt szL•g:l'k meg a JO Isten paran
l':;ai t: kárornD!túk az Ö Sz,· nt Nc•\·l>t. nem mentek 
a szcntmisé·rl'. v d kL·Ztl'k az l'l'kiiks PIIL•n stb.: mL·.rt 
mások arra biztattúk. :\z ol~·an Pmbl'rt. aki 'zep 
sza\·;•kkal. igé·rc·tl'kkl'l. nwgfé·ll'mlíté·ssL•L \·agy bár,
mrlv mús módon biinre ak<tr csabitani. Jobban kl•.! 
kl'riilni. mínt azt. aki l<'stünkl'l tnl'.t.: akarná gyil
kolni. nwrt az l'ii>bbi a klkünkl't akarja ml'golm. 
.Jusson tlvc·nkor l'SI.Ünklw az Cch·iizitli tigy,•lml'Z
:l'li•st•: .. :\:,. fi· l jekk awktúl. kik a ll•stl't megulrk. 
dt• a !t·lkl't mt·g nl'lll iilhctik: hanl'm inkább fl'l.Jl'
tl'k attól. ki mind a il'lkl'!. mind a testl't a gl•hen
nitba \'l•szítht•ti." (\It. 10. ~8.) 

A músodik csúbíto a bünn· a gonusz!C:•kk. Vt•
SZL·dl'iml'S, mert nagyobb szelll•mi képessegekkel 

P. Zmertych Oktáv O. F. M. 

rendelkezik, mint az ember, évezredes tapasztala
tokkal bir és tervszerűen csábít. Megvizsgálja jelle
münket, mint Szent Bernát mondja. Akik finomabb, 
szelidebb természetűek, az öröm benyomásaira fo
gékonyabbak, azokat rendesen a hiúságra és a tisz
tátalanság bünére csábítja; míg a kemény jelleme
ket, haragra, türelrnetlenségre, kevélységre ingerli. 
Rendesen kis dolgokon kezdi. Azért nagyon fontos 
kezdetben ellenállni a ro:ssz sugallatoknak. Mivel 
a gonoszlélek közvetlenül nem hathat az akaratra, 
hanem csak közvetve oly módon, hogy a képzelet 
elé bünüs képeket fest, az indulatokat: a szeretetet, 
örömöt, félelmet stb. felizgatja, azért az ember sza
bad marad. Ha ellenáll, nem egyezik bele a rossz 
gondolatokba, kisértésekbe s kén Isten kegyelmét, 
segítségét, akkor nem vétkezik, bármilyen hevesek, 
váratlanok és hosszantartúak is legyenek azok. Az 
Úr Jézussal mondjuk ilyenkor: "Távozzál sátán!" 
(Mt. 4, 10.) Szent Antal kereszt jelével üzte el a 
gonoszlelket. Hasznos a szentcltviz használat~ is. 
Jó védekezés, ha kísértéseinket lelkiatyánk előtt 
feltárjuk: a gonoszlélek ilyenkor rendesen eltávolo
dik, mert kevélysége nem birja elviselni a lelep
lezést. megaláztatást. 

A harmadik csábító a bűnre saját testünk. Fő
ként az öt érzékünkre vigyázzunk: ne nézzünk er
kölcsbe ütköző képeket, szobrokat, filmet, ne olvas
sunk ilyen könyveket; kerüljük a megszólást, rá
galmazást, megítélést, hazugságot, szeretetlenséget, 
és egyéb hibákat; az ilyen beszédeket ne hallgas
suk meg: másra, hasznosra, szépre nemes dologra 
tereljük a beszéd tárgyát, esetleg elmegyünk, vagy 
komolyságunkkal fejezzük ki nemtetszésünket; az 
ételben-italban való mértékletességre törekszünk: 
önmagunkat puhaságra, hiúságra, másokat esetleg 
bünre csábitó tulságos illatszerektől tartózkodunk; 
a tapintás érzékét főleg a fölösleges érintésektől 
való óvakodással, önfegyelmezéssel, az elpuhultság 
kerülésével fegyelmezzük. A gonoszlélek által elő
idézett testi kisértéseket az Ü dvözítö szavai sze ri nt 
csak a böjt és imádság által győzhetjük le. Kisebb 
testi kísértések megszüntetésére ajánlja Rodriguez 
Alfonz a következő védekezést: .. Erre nézve gyak
ran nem szükséges egyebet tenni, mint a karokat 
korpsztalakban kiterjeszteni, vagy térdre borulni, 
,·agy a testet néhányszor megcsipdelni, vagy arra 
a vezeklö ostorral néhány ütést mérni. vagy valami 
más hasonló! tenni." - A vágyó indulatainkat: a 
szerdell':. a ,·ágyat, örömöt, ellenszenvet. irtózás!, 
szomorúságot. ha bünre akarnak csábítani, indirekt 
módun küzdjük le, vagyis elkerüljük a bünalkal
makat. másra. jóra irányítjuk öket. Mig a kLizdi' 
indulatokat, a reményt, a csüggedést. a merészsé
get. féll'imet. h~ragot, direkte. azaz az ellenkező 
indulat fL•Ikelté•sévcl gyözhctj;}k le. 

Ha ígv küzdünk a ,·ilág, a gonoszlélek és a test 
kísC:•rtésl'i 'elll•n. m·mcsak legyözzük a kísértéseket. 
l' l kerül jük a bünt. hanem megtisztul a lelkünk. ér
dl·mekl:l szl'rzi.ink. Ezért nem félni. ham•m örülni 
kellene a kisC:•rté·snl'k a szentirás szerinl. Aki szere
tl'thól állha:atosan küzd a bü:1 ellen. az l'!n~·eri az 
(•rök boldogságo!: .. Boldog a férfiú. aki a kís,>rtést 
kiállja. tnl·rt hünek talállat ván. el_nyeri az él~t. ko.~ 
ronáját. ml'iyPt Isten az Ot szerl•tokm•k meg1gert. 
(Jak. l, 1:.!.) 
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P. Schrotty PIU O. F. M. 

I. Szent János pápával (523-526) az egyháztör
ténelemnek új fejezete kezdődik. Eddig keveset 
halottunk a Keleti egyházról, amelynek történelmi 
központja a Nagy Konstantin alapította Konstanti
nápoly volt. Most, miután a földrajzi és történelmi 
helyzet mindíg kedvezőbben alakult, Kelet jobban 
kimutathatta hódolatát és teljes elismerését Róma 
iránt, ahol az elsőbbség és felsőbbség ténye mindíg 
mélyebb gyökeret vert, és külsőleg, az egész világ 
előtt is látható formát öltött. I. János pápa szív
ügye volt ezt a folyamatot élénkíteni a krisztusi 
egység szükségszerüségét minden alkalommal han
goztatva és előmozdítva. F. célból 525-ben Konstan
tinápolyba utazott. Útja valóságos diadalmenet 
volt. A Bosporusmenti királyi Városban az egész 
nép örömujjongással és Szent Péternek kijáró tisz
telettel és hódolattal fogadta. Itt történt először, 
hogy a pápa császári jelvényekkel ékesítette Jusz
tint, a Keletrómai Birodalomnak fejét, ami később 
úgy Nyugaton, mint Keleten számtalanszor megtör
tént és mindíg a Pápaság felsőbbségét jelentette a 
királyok és császárok világi hatalma fölött. 

Azóta az 525-ik ét•nek húsvétvasúrnapja sar
kalatos pontja az egyháztörténelemnek. 

Utód.ia, IV. Félix pápa csak négy évig (526-
530) uralkodott, de rövid pápaságának egy az egész 
egyháztörténelemre kiható fontos tény kölcsönzött 
fényt és jelentőséget. Szent Benedek. a nyugati 
szerzetességnek atyja, ennek a pápának kormány
zása alatt vetette meg Monte Cassinó alapjait, 
amelyből aztán az egész emberiségre szünet nélkül 
másfél évezreden át áldás és békesség áradt. 

Minden újságolvasó ismeri az emberiség eme 

Most segíts meg Márla! 

122 

szellemi bölcsőjének szomorú sorsát. Csodálatos 
történeté!, nagy jelentöségét azonban kevesen is
merhetik, mert különben nem került volna sor le
rombolására, amely a történelem legnagyobb bar
hárságai közé tartozik. Akik ennek a világhírű ko
lostornak megsemmisítését megparancsolták és azok 
is, akik azt véghez vitték, éppen olyan halhatatla
nok lesznek, mint Herostrátesz, a pogány ókornak 
egyik legnagyobb barbárja, aki a hét világcsodá
jának egyikét, a Dianának szentelt efezusi templo
mot, az Artemisiont, felgyujtotta ... 

Olvasóink közül azok, aki szerencsések az Örök 
Várost meglátogatni, nézzék meg Szent Kozmás és 
Damjánnak templomában az oltár fölötti csodálatos 
mozaikot és emlékezzenek meg hálás lélekkel erről 
a pápáról, mert ezeket a hasonlíthatlan képeket is 
Ö csináltatta. 

Pápai koronájának és nagy szívének legszebb 
dísze mégis az volt, amit róla egy őskeresztény fl:i
irat mond: "a szegényeknek és elhagyatottaknak 
atyai védelmezője és istápolója; az Egyháznak apos
tollelkü, a halálig hűséges sáfárja.'· 

ll. Bonifác pápa 530-532) személyében 476. 
óta mind erőteljesebben érvényesülö gl'l'mán népek 
elsö képviselője került a pápai trónra. Róla és köz
vetlen utódairól, mint ll. Jánosról, I. Agapitról, l. 
Szent Szilveszterröl, tehát 532-töl 538-ig az őske
reszténység történelmi forrásaiban nem találunk 
rendkívüli eseményeket és tetteket. Említésremél
tó mégis, hogy II. Bonifác az első pápa, akinek 
neve mellett nincsen feltüntetve, a "szent" jelző, 
mint az eddig mindcn pápa neve mellett díszeleg, 
Szent Pétertől kezdve. 

Il. Jánosról, "az összes papok clsejéröl" tud
juk, hogy megválasztása alkalmával új nevet vett 
fel, ami eddig szokásban nem volt, mert az ed
digi pápák megtartották keresztnevüket a pápai 
trónon is. Azóta minden pápa megválasztása alkal
mával új nevet vesz fel. 

Szent Agapit 10 hónapig és 19 napig viselte a 
tiarát. Ebben az időben alapitotta Cassiodor, az ös
kereszténység egyik kimagasló egyénisége, a róla 
elnevezett teológiai i·s bölcseleti iskolát, amely;..:k 
jelentősége az l'gi·sz kiiú·pkor tudományos törek
Yési·t mr:gtermékenyitettl' és irányította. 

Konstantinápolyba is l'lment ez a papa, hogy 
Jusztinián császárt köszöntse, c•s fontos ügyekben 
sl'gitséget kérjL'. A császár azonban l'lzárkózott ké
rL'lme előtt, mire Szent Agapit apostoli batorsággal 
nyiltan kimondotta véh·mi·nyét: ,.F.ljöttem ide, 
hogy ml•glátogassalak i·s lássam Iknrwd, ó Császá1·, 
.Jusztinián!. a legkL·re~zti·nyPbb fl•jl'dl'iml•t. f'he
I~·ett Dioeléciánt látom 1tt. a katolikusok Plll•nsi•gi•t 
(·s üldözöjét !" 

Hasonlóki•pL·n hajthatatlan jL·IIL·mü fi•rfiú volt 
u:ódja. S:cur S:ill·érius: pcipu. HiiYid uralkodási 
idL'JL' tl'IL• volt fájdalmas csalódással. SZl'!li'L'déssel 
!·s üldüztl'l(•ss<•l. Dl• m·m t11rpant nwg sl'mmifl•le 
nl'hi·zsi·g l·liit t S<·m ... A ,·sal ódással kl'sL•riiL'tt szen
l·ed(·sek kL•nyL·ri·t L'SZl'm i•s a szonmgattatások vizé: 
iszom. dl' SZL·nt hi1·atásom kiill-IL·ssi•gi•t (•ll'IPm árán 
sem mulasztom eJ:· Éll'tét vi·rtanúhalállal fejezte 
be Palmaria szigetén 538-ban. 



Buttykay Páter, a szerkesztő 

Hogy a megújult katolikus sajtókiadás triászá
ban is vezető szerep jutott neki, mindenki tudja. 
Ellenség, jó barát egyaránt. Am már fe-ledésbe me
rül, hogy a harmincas években KEDDI POSTA 
címen, a kedd kedves szentjének kultusza éleszté
sére s ébrentartására kéthetenként lapot jelente
tett meg. A kis folyóirat alcíme: Szent Antal Lap
ja. 

Buttykay páter aszkéta férfialakjához hozzá. 
tartozott, hog~· necsak szóban, hanem írásban is 
s:wlgálja rendjének egyik legnépszerűbb tagját. 
akihez az ajos-bajos emberek annyi bizodalmát 
hatványozni kívánta a KEDDI POSTÁban. 

Buttykay páter már fogalom volt az első világ
háború előtt is .Katonás, markáns vonásai a csuk
lyás kámzsában csak sokszorozódtak. Igazában 3 

nagy összeomlás után, mikor a trianoni éjszaka 
derengeni kezdett, Mussolini kinyujtotta baráti ke
zét hazánk s megcsúfolt nemzetünk fc>lé. láttam. 
Itáliába zarándokvonat indult. A szentév nyitotta 
meg kapuit. Pruhászkát hirdették útivr7etönknE'k, 
de közbejött betegsége miatt Csanád püspöke. az 
akkor már igazán kihasitott új püspökség fE'je, a 
Fogadalmi Templom megalkotója, Glattfelder volt 
a védnökünk. Vagy hétszázan indultunk el a Szent
atya E'lé. hosszú vonatsorban. Glattfelder sorra lá
togatta hívPit a vasúti kocsikban Buttykay kísé
retébm. A püspök hódolatos kézcsókban részesült 
kezelésekor. a páter megcsodált mély fpjbólintás
ban kapott köszöntést fülkénkben . . . Aztán Pá
duában. Asszisziben misét mondott: a velencei 
Szent Gvörgv bencés Pgvházban Glattfelder mon
dott sze'ntbeÚédet legelső elődjének, Szent Gel
lértnek kolostorában. A Gior_gio-szigeten szintc 
csak a kolostor s a temploma állott: körfol~·osóiba 
az illatozó s viruló IP4ndc>rek bólongattak be ~ a 
hiÍ\·össégE't c>lárasztották délszaki szagukkal ... 

Mikor a kiic>lölt kegytc>mplomokat jártuk kör
mPnc>tbc>n. a páter katonás alakja vittP a négyes 
rPndek (•Jét. Eliímondotta a kegyelem c>lnyPrésére 
n·ndl'lt ájtatosságokat. 

Este fákivás menetben vonultunk a Colos
SE'umba. Komor falain.omló árkádjain gynngion 
játszadozott fákiváink lángjPIP, s kiemc>ltP a puszta 
~ hatalmas ko!ÖsszE'ltmi kereszt amúgvis kí•tség
telen aránvait. S P kc>rc>szt tiivébPn állt ki szóno
kolni a páil"r s mikor kitárta férfiasan Prö~ karjait. 
szintP felwtítették a fáklyák lobogásai a wögöttp 
álló nagv fpszületrP ... Szavai bPiedöngtc>k a kör
b!'épült 'amfiteátrum visszhangos omladí•kaiba s 
hPjárták a vértől áztatott homok porondját zpg
zúgos árkádjait s a régi kPrPsztények mártirhadát 
kPltPttí•k éiE'trP, mc>gidézték a gonosz~ágot ítMií
székE' l'lé s korunk kPttvP!lE'nségM. a trianoni kál
váriát párhuzamba állíintták az öskc>rc>szt,;n~·pk 
sorsával ... 

Első találkm~fisom PZ \'nlt Rut1~·kay pátPtTPI 
fp)Pdhc>tetlc>niil. 

Az idő tl'lt-múlt s l'I!\'S?•'tTsak mc>gh•lc>nt hívó 
szavával. mikor a KEDDI POSTAt mc>gindítntta 
Novc>llát kért. Aprót. amt•kknr:ít a lap t<'r.kdPlm•· 
E'lbírt. Mind i árt ki is jPIPntc>ttP. az P\'ang(•lium 
sza\·ah·al: .. A munkfts mí·ltó a b(•rí•rc>". Szc>rí·n~·
kedvc> kiildiitt 10-15 P-t a rih·id tárcákért Am 
pz a na~·nn kprh·ps p)Ö7ékc>n~·sfo_g arra bírt. hngy 

Vli.th Jli.noe. 

segítettem neki a szépirodalom megszervezésében. 
Barátaimat felkértem, hogy rajtam keresztül küld
jenek verset, novellákat, és a KEDDI POSTA szá
mait változatossá tettem, hogy megírtam írói arc
képüket s így bemutattam a POSTA olvasóinak is 
a katolikus belletrisztika embereit. Kettős cél ve
zetett, mikor elindítottam a vidéki írókat feléje: 
szerephez-juttatás és a lap, hogy sekrestyeiroda
lommal teljék meg, amiröl a nagy gonddal szer
kesztő Páter is gondoskodott. Rovatai a nagy vál
tozatosság mellett is kiváltak más társaiéból. Az 
EOLHÁRFÁN egyenesen Szent Antal kultuszának 
volt szentelve. Maga a nagy szerkesztő is frt e ro
vatba, ám a színvonalért idegen nagy ferenceseket 
is megszólaltatott. Igy mindíg változatossá vált e 
rovat. HIREI a világegyházból értesitettek szelle
mes, élvezetes módon az eseményekről. Könyvis
mertetésben egy. mag. tanárok s a rend elsösori 
tudósai szerepeltek. Vezércikkeit, ha nem voltak 
jegyezve, a boldogemlékű szerkesztő maga, vagy 
pedig egy-egy nagy rendtárs (pld. Zadravecz) írta 
s mindíg a nagy Szent szellemében szólt a szociális 
igazságosságról, kenyérosztó jóságról. Apróbb cik
kl"it is ebbe a szellembe állította be. Nem volt ez 
ájtatossági lapocska. Magasabb igényekkel lépett 
fel s ilyeneket tűzött maga elé. 

Mikor pedig "a munkás méltó a bérére" evan
gfo!iumi szóval édesgette maga köré kora nevesebb 
~z~·piróit s íróit, ama Rózsás királyi vér szellemét 
::!esztgette, akinek Mikszáth Kálmán szellemes fel
dolqcziisában a kenyér vált rózsává, mikor Kling
sor! akarta megvendégeini kötényébőL 

Június 25-én tisztelői szentmisén jelentek 
mPg a belvárosi ferencesek templomában, hogy 
halála évfordulóján áldozzanak fennkölt szellemé
nPk. Előszedtem a Keddi Posta számait és érdeké
ben irt IPveleit s olvasva, böngészgettem: "Emlé
kezzünk régiekről". S emlékezve, mély érz6ssel 
hajtunk fejet a magyar katolikus irodalom gondo
lata egyik büszke szervezőjének, hordozójának 
l'mléke elött. 

lstenE'm és Mlndenem! 
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B-~f"ltk. 
Szent Ferenc misszi6ja a társadalomban. 

A család a társadalom melegágya. Krisztus egy
házának virágos kertje, az embereknek ró:::sabokra. 
puha, meghitt fészke. A családi élet l'lhan)tagolása ha
lálos betegség. Mi lesz a társadalomllól. I'O!Ihá:ból s a: 
emberekből, ha a család beteg:' 

E súlyos kórnak hathatos orz·oss:íga S:cnr Fcre1zc 
atyánk lelkéből lelkedzett, gJIÖnyörii, harmadik may
:::atja: a bűnbánó rend. a z·ilágban élő köz·etöinek ál
dott intézménye. A lzarmadikrend beállíttisáz:al a dicsJ 
Rendalapító műt>és:ískolát létesített, hogy a családta
gok a Szentcsaládot igyeke::::::enck utáno:::ní, él<'liik<'t
lclkűket aszerint alakítani. S:e11t Ferenc míndíg előbbre 
nézett, többre s:ám it ott, a: iga:i élet <'l, a: örök Pictet 
tartotta s:em előtt. A Világi Rendjének első tagjai: 
boldog Lucius és Bonna ass:::ony házastársak t'oltak. 
XIII. Leó pápa határozottan ki}ele1ltettc, hogy a III. 
Rend a családi élet s:::ámára nlakzdr, jöcél.ia: iga:i s:ii
löket és iga:::i gyermekeket nCl'elni. 

állja a rossz sajtó i!s erkölcstelenség szellemének. Nem 
l'llg!•dí be az ajtón a hiúság, irígység, fösvénység, gyűlöl
si·g és harag ördögét. A biinbánó rend t>alósággal min
tá::::::a a s:::ent családot, az ö képére s hasonlatosságára 
s:::ándékolja alakítani csendes, kis otthonát. Hogyan le
hetséges 1':? Olvastam egy szép, kis verset: "Hol a fér.i 
olyan, mint Jó:::sef: ass:::onya olyan, mint Mária: a 
rmcrmek lelkc-teste tís:::ta, miként Jé:us, az Isten Fia: 
a esalá<li élet bi:z>ást mondhatom: boldog és békés pa
radicsom." Elemc::::ük csak egyenkint! A család s:iiliík
hiil és gyermekekből áll. Né::::::iik közelebbről! 

Sokat htí:ódo:::nak a terdárius rendtől, mcrt na
gyon félre értik. S:::cráfi Alapítónk a biinbánó rendjé
z·el. a családi tii:::hclyet nem akarta bnrátcelláz·á, apác:a
tiilkét·é tenni. hanem a:::t megs:::cntelni. s:::cntéllyé, s:::C11t 
há::::::á. mcleg otthomHi rarC::::solni ólza)totta. A::: elz•es:::
tett paradicsomat lelik fel a Világi Rendben a család
tagok. ha lélekkel és hel11es szándékkal lépnek be s 
marad1Ulk bent. A második édenkertben Isten tízpa
rancsolata s a::: anyas:::ent!!gylzá::: ötparnncsa érz·é1zyesiil. 
nyomában tiirelem. boldoyság, takarékosság, cnrl<'cll'l
messég és s:::eretet honol. A családtagok egymásnak jó 
példát adnak s t·crsenye:::nek a buzgóságban ügy a: 
imádság, mint a jótékonyság és apostolkodás tcri>n A 
!II. Rend őrangyalként áll a há::: kapujába. hogy útját 

Az édesapa és édesanya teremtő társak, összetar
toznak egymással, egyek, azért lelkileg is össze kell 
lzangoló<lniok, főleg a belső s:ímpátia, lélek-rokonszenv, 
rokonsári is ki kell fejlődjék egymás kö:::ött. Ebben nagy
hem eliisegíti iiket a III. rend, ha mindkcttC11 beléptek. 
mcrt egyforma szabályt kell betartaniok, eguütt mand
llatják el kö:::ösen a 12 Miatyánkot, Vdz:özlégyet és Di
csöséget, mert hathatósabb: így egu s:ellem lengi át 
öket; egyiittesen gyónnak-áldoznak hat·onkint: így egu 
isteni erő, Jé:::us Kris:::tus s:::ent teste fűti, élteti öket. 
E: pedig óriási elÖ!IlJ, áldás és érték. Emberfeletti ál
dozatokat is meghozhatnak egymásért s a gyermeke
kért. mert a: Apostol s:::erint: "Mindent megtehetek A: 
<iltc:l. kc engem megerősít". s az úr Jézus Kris:::tus pe
eiig l•atáro:::ottan erősíti: .. Nálam nélkül semmit .~em 
tchC"ttek". tehát Vele mincleJJt megtehctiink. A:::ért tud 
a Világi R<'IHI néma lziisöket. nagy s:::enteket felmutat
!ZÍ. S:::ent Ferenc a biinbcinó reneljében hősöket at,ató 
iskolát nyitott. mindenki a: élet höse ll'hct, ha komo-
1!101! ,.,.,:i s betartja n s:abályokczt. 

P. Réthy Apollinárisz O. F. M. 

t P. BOZOKY ODON O. F. :vf. A 
rsendt's kolostorok. v11ágtól elzárkó
zott szen:etesek. egyt>dül lstt"nnt'k élö 
lelkek. a fáradhatatlanul R"~·óntató pa
pok, a feR":velmezett aszkt'ták szt'nt
t'letü embere költözött bennt' az 
örökkt'valóságba. :vfindig odakc:'sziilt. 
Kurtán-furesán int<'zte el a \'ilád 
dolgokat, embereket. - s mt>nt'kült 
rl'llájába. a mennyország t'lótornárá
ba. Egt'sznap elm(•lkedt'tt, szt'nts(•g
imádásokat ,·rnett, imádkozott. Eb
bt' a keretbe illl'sztette ll'lkipásztori 
munká,iát: a gyóntatást. Akárhán~·
szor eR"<'sznap az emelt>tet járta l't'l
lájától a ~·óntatófol~·ósóill' s vissza. 
Sokan meritettek sz(•p lt'lkrnl'k \'i
R"asztaló. t'rösitö forrásaibitl. Itt. a 
szt>nts(•gi titoktartás n(·masáR"ában ta
lálkozott az t>mbt'rl'kkt'l, s R"YÓR"~·itotta 
a lelki sebekl't, támasztotta a halot
takat. ll~·en nc'mán (•s titokban kéil
tözött l'l a szentkúti Szüz kt'g~·hl'l~·i·n 
.iúlius 20-án, Pi•ldája világítson az 
utána kö\·etkezö nl'mzed(·km·k. Az 
Cr pedig ad.ia meg jutalmát l'nnt'k a 
Szl'nt Fert'nt' szt'lll'mt·ben átzarán
dokolt c:'letnt>k. R. i. p.! 

+ P, SOI.Tf:SZ PACJFIK O. F. :\1, 
A halkszavú. !'sendes mosoh·ú Puifik 
Atya megtt'rt az {'rhoz. Fiatalon, 
papi munkájának induló c:'vt'ibt>n 
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szólitotta el a halál testvc:'r. Ellob
banó c:'lete m<'R"is ürt haR":vott maga 
után. Kassai sirját körülálló zokoR"Ó 
g~·ermt>kek százai, elesett emberl'k 
őszinte könn~·l'i mutatták. kl volt ö 
nekünk, kit Vt'szitettiink benne. Tii
rékeny tt'stt'ben nemt>sen c:'rzö, melt'g 
ferenees szivet hordott. Ez hajtotta 
betegen. tiltakozón is, hoR":v sokak
nak atyja, jóságos barátja t's igaz 
papja le~·en. Szivt•t osztotta. apróz
ta, hog~· mindenkint'k jusson bt'IÖil'. 
Pt'diR" st'mmije se volt. Szent Fert'nc 
rg~·szerü fiakc:'nt t'Sak jóságot t's sze
rett'tet kínált. S nt'm törte mt'g t're
jiot, munkakt>dvi•t. ha felkínált szivH 
eh·l'tt'tt(•k. Ezért sorsa kiss(• a ma
gánosok sorsa \'olt. Talán az ösmag~·ar 
puszták \'ilágító. melt'ngt'tö pásztor
Hiúhez hasonlóan. messzebbröl. ni•ha 
magáramaradtan hirdette az c:'lt•tf't és 
Krisztust. - Küldt>tiosH betéilt!ittt', a 
rt'á-szabott munkát l'IVÍ'Kl'Zte. Sok 
szt'Kt'n~· l'salád ml'll'g otthona. küh·á
rosi g~·t'rmt'kl'k mosolyra drrült ar
ra az ö szi\·(•töl kapta !'mbt'ri szin(•t, 
mt>lt•gi•t. S mindt'zi·rt rst•r(•be rsak 
~zt'rt'telt't, öszintl' mt'g(•rtt'st ki•rt. 
Amit nt•m n~·u.ithatott nl'ki mindí~t 
i-s mindrniitt a g-~·arló emberi i'rzt's, 
ad.ia ml'Jt a mindl'nt számontartó 
iiréik Szt'rl'trt. 

K .. J. 

:\IAG\',\R szt:STFOI.n. 

SZENT FEHEXC sn·nttéav<ot;'<';'o
n:.tk unnPpt··n. júl. 1t1-itn a fPrt..>JH'l'."' 
ter·ciúriu:'u;\. t'Jl.~(·:.:ztt·li) zotrúnrifJI'\I;a
tot. rendeztc·k a M;o!~~·at· Szentföldre. 
He!(ge! 9 r>rakor P. U:clríc:!I-ZCZclrcz
i'ec= Istvún ferences pü~pök mon-

dott tábori :;;zentmisét és nagyhatású 
szentbeszédet a bűnbánó :;;zellemröl. 
amely az en!(e:>ztelé:;; alapja. A légi 
riadó miatt a következő :;;zentmisék 
félórá,·ai kitolódtak. de azért egész 
nap a Gol~:othai Szüzan~·a és a ki~ 
Jézus közelében telt el, úgyho[(y l! 
óz·akor eg~·szc•Te két helyen ,·olt 
szentmise és szentbe:;;zéd. 

D. u. 3 órakor a :;;zen t fiildi biztos 
atya ,.,,zetC:·se nlatt megnC:•zték a már 
kC:•sz C:·s C:·p(ilii szentC:•lyekct és a 
Szentfiildi !\Iúzeumot. I>ólutún 4 
úrakor P. Sdzrotty Púl O. F. M. de
legatus gcm·ralis. tartomúnvföniik n 
>zabadban bl'szC:•lt Szl'nt F~·rcnc élö 
hitC:·ríil: l'ITl' ,;zorulunk mostani sza
nmgatott hel.,·zptun«ben. Utána Dr 
P. Vurullu TL•odorik O. F. 1\I. tarto
mún~·fi)ni)k :-:tirget1e. hogy minl·l job
ban fcjh ... :-;;-;zu;, ki n1agunkban a fc
renees imúd<'·""" lc•lkületet. Hiszen 
az ima ad Pri)t. \·ig~t~ztal l•s fülcmcl, 
hogy hüen C:•s bútran :'o!ijuk meg he
l~·ünket a nehC:·z me"prób:'tltatúsok 
közben. P. M<'cl!IY<''!I Dezső kapuci
nus tartomún:..-fiiniik pt•dig a fen~m·e
sek gyakm\;oti ftoll'barúti >Zl'retetl·t 
úllitotta cli·n;,, ho~~~- mint ~egíti) an
gyalok ~de~:-:tink oda. ahol kgna
l(~·obb a b;oj 

A >zt·nthl'o!.l•clek utún P. Pus:ta11 
c;úhor O. F. :\I. OI'>Zúgos igazgat.·, 
tartotta a lll·fe>jezü újtatossúgot t.'•s 
parkunkhllll a ~zt.·nt:-:l·~es körmenetL'!. 
Hl·~L·n \'Pill'k n··~zt ilvt.•n sol<an. Min
denld i·rzi. hogy kiltt.·lessl·günk a7. 
engpsztL·lL·:-;. D. u fi úrakor a szent-
rnis~n a :-:zl·ntfiildi biltos atva a Ktlr
melhegyi Buldug;o,,zon~·t ;lie>'<iilette 
<'s •zerl'tl'ti·n• buzditotta a hiveket. 



Tnclod, mi &Z erő·~

Akarat ••• 

Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
Az erőtlen csügged, az erős megállja, 
S tudod, mi az erö? - Akarat ... 
Mely elöbb, vagy utóbb, de boros-

t:=~iiiiliiiiiiliiiiiii~~~liiii~iiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiii~~~~~iiiiiiiiii~~~!:::, tyánt arat. (Arany) 
Előttem a pálya! Es én tudom. 

hogy ezen a pályán - az emberi lét 
sebes körpályáján - csak küzdve le
het haladni. Márpedig az élet a lan
kadatlan küzdelmek sorozata. Ma so
kan úgy vélik, hogy nem érdemes 
harcolni, inkább csak az örömöket 
kell hajhászni. Pedig néha olyan jó 
szenvedni, jó összezúzva heverni a 
hideg, kemény földön és tűrni ... 
tűrni az ostorcsapásokat Krisztushoz 
hasonlóan. 

*lfjúsági•Roval* 
Rovatvezetö: Dr. Monostory Elekné, Eger, Vécsey-u. 25. sz. 

NON SUM Dl ONUS ... 

1\lliért vagy olyan jó hozzám. Iste
nem? ... Szenvedést láttam, mérhe
tetlent. s csak most jutott eszembe. 
hogy megköszönjem Neked vé~telen 
jóságodat. 

O, de hol van hálám attól. hogy 
méltón és kielégítve köszönjön meg 

Láttam, mi a kívánsága. Levetettem 
hát a cipőmet. Az O mosolyát vette 
át az arcom, mikor halkan mondtam: 
legyen meg a Te akaratod! 

És eHndultam Jézussal ... 
Meesek Margit. 

V ALLOJ\IÁS. 

min_dent, mindent!? Istenem! Te vagy Szerelnék ma tenger lenni, 
" letem. a gondolatom, eszem, sze- Szép tarajos szökehabbal 
mem, kezem, életem. mindenem!!! Keménysziklát csókol~atni. 

Nelküled sivár a búzavirágos rét . . 
,, felhökbe szökö. fehér hegyorom. ~ Szeretm;k ma .. sz1kra lenni, 
1 ingó u·anytenger, és hideg, anyagias" t~. a szaraz to~t avarban. 
ez az egész világ! Milyen értéktelen Buszkedaccal !angol vetm. • 
IPnnék én is Nélküled!... Szerelnék ma csillag lenni. 

Nézz le, Atyam. és halld meg szó- A mcnnyország kék kárpitján 
mat: Non sum dignus. dc Te jó vagy, Sötét éjjel felragyogni ... 
\'t•gtelenül jó. Eljössz értem meredek Pintér József, Kecskemét. 
,:ziklaparton. a tövisek közé ... 

De miért is vagy olyan jó hozzám. 
Istenem? ... úton. útfélen bántalak, 
kinozlak, én, én, aki semmi vagyok 
Hozzád képest! Keresztre feszí telek. 
ott vagyok a csúfolók. ostorozák kö
zött .. Jaj! milyen gyarló, bűnös tud 
lenni az ember! S Te mégis megbo
<"sátasz nekem, lejössz hozzám, hogy 
Magadhoz emelj! Hozzád, fölséges 
Királyom! Megértö Barátom! Be jó 
:~. hogy szeretsz. Istenem! ... 

Litvay Piroska, Nagykanizsa. 

Jf:ZUSSAL. 

Nagy tömeg-hullámzott, szinek ka
,·arogtak, vidám nevetés, beszéd hal
latszott mindenfelé. Idegenül álltam, 
nem értettem, mi ez. Jó lenne elmen
ni innen. bukkant fel bennem a gon
dolat, de elkergette ezt egy másik: 
hiszen nem vagyok egyedül. Lopva 
megcsókoltam a nyakamban logó ke
resztet. Valaki durván meglökött. 
Egy gúnyos arcot láttam, de elnéz
tem fölötte. Szivemben - éreztem 
- megelégedetten mosolygott ctz, akit 
mindennél jobban szeretek ... 

Jó Igy, hogy van valaki, aki vezet. 
\"igasztal. Megdöbbenve gondoltam 
arra, mi lenne, ha nem lehetne ve
lem? Eltevednék ebben a szédült. 
nagy forgatagban. Tétován álltam 
meg. 

-- Merre menjek? 
Hallgattam a szivemet, mit mond? 
- Arra indulj! - hallottam a vá-

laszt. 
Odanéztem ... 
- Csúnya köves út van <;!TH. 

l."ram. hogyan menjek ott, az én mo
dem, egybetalpas cipőmben? 

Meleg mosoly fénylett Jézus an·án. 

Kl VAGY TE? 

Matyi nagyképű. fiú volt. Nem 
szerette senki. csak talán néhány 
<"inkostársa. Az osztályban a leg
szebb ruhái mindíg neki voltak. Min
dig úgy tünt föl, mintha skatulyából 
rántották volna ki. Lelki életéról be
szélni azonban lehetetlenség volt 
előtte. 

Egyszer egy jóbarátommal komoly 
témákról vitatkoztunk, mikor hoz
zánk csatlakozott Matyi. Természe
tesen a maga mondanivalóival hoza
kodott elö. Megmutatta a legújabban 
szerzett cigerettáit. Rögtön rá ls 
gyujtott. Nem kinált meg bennün
ket, (nem mintha kellett volna ne
künk) gondolta magában ez ilyen kis 
tacskó vitatkozáknak nem való. 

Igy sétálgattunk a folyóparton, O 
beszélt. Mi pedig kényszeredetten 
hallgattuk, mig el nem értünk egy 
kamaszokból álló játszadozó fiúcso
porthoz. Az egyik fiú éppen cigaret
tázott. Lehetett kb. 15 éves, alig fia
talabb, mint Mátyás. Matyi odament 
hozzá és kiverte a fiú szájából a ci
garettát. (Az O ujjai közt még ott 
égett a cigaretta.) 

Mátyás talán az ijeóelem hatása 
alatt, (maga is megrettent a tettétö!) 
vagy ki tudja miért, a barátom vál
lára borult. és közben hangosan gon
dolkozott: 

- Mi is \"agyok én? Szürke senki 
és semmi! Felsóhajtott. Átölelt mind
kettönket. és akadozó hangon meg
lgért nekünk \"alamit. amit tart még 
a mai napig is: 

·- Fiúk. én ma újra fogok szü-
let nL 

Piukovlt"b István, Mohács. 

- Az erőtlen csügged, az erős 
megállja. - Bizony sokszor feljaj
dultam, le akartam rázni a bilincsel, 
szabadulni akartam a fájdalomtól. 
Azonban a testet meg kell törni, en
gedelmességre kell szoktatni. Láttam. 
milyen nyomorúságos életük van a 
gyengéknek, milyen sajnálatraméltólc 
a szenvedélytól elvakult emberbá
bok. Már túl vagyok az első lépésen . 
Már tágul a látóköröm, már hajna
lodik messze-messze keleten, már 
feltűnt egy keskeny, bíztató fénysáv 
a horizOnton, hogy elöntse bátoritó 
meleg sugarával a gyászbaborult, fe
kete ~jtszakát. 

- Es tudod, mi az erö? - Alm
rat! ... - Néha nagyon nehéz akar
ni. Rettenetes erö kell ahhoz, hogy a 
szamár-testvér engedelmeskedjék. 
hogy megmaradjon a számára előírt 
korlátok között. Megfigyeltem már. 
hogy az akarat átvi·hetö, szuggerál
ható. Milyen jó lenne, ha az erősek 
csak a jót akarnák. Mi is az erö? 

- Akarat! . . . mely elóbb, vagy 
utóbb, de borostyént amt. - Igen, 
mert, ha van akaratom, és le tudom 
győzni a legádázabb ellenséget, ön
magamat, ez olyan kimondhatatlan 
jó é!ÚS, amily kevés van az élet
ben. Nemcsak az a fontos, hogy az 
embertársaim előtt járjek egyenesen, 
emelt fővel, hanem okvetlen szüksé
ges az is, hogy önmagam elótt is le
gyen becsületem. Ez pedig caak ak
kor lehetséges, ba a lélek az úr a 
test felett és nem metrforditva Az 
Isten által számomra elCilrt útat csak 
erós lélek batalma alatt járhatom 
végig sikerrel. Es ha más nem is, de 
O biztosan látja a határtalan küz
delmet, a lankadatlan igyekezetet, az 
erós han:ot: Mindent, mindent, min
dent :trted, Jézusom Szen1séges Sz.i
ve! l!:s nem baj, ha késik a boros
tyán, az sem baj, hacsak odaát jut 
osztályrészemüL Egy a fontos, elérni 
az örök Célt: Istent! Mi kell hozzá? 
-Akarat! ... 

Oh akarat, szabad szolgád vagyok, 
Hűséges úr e rabszolga világon: 
Szolgám minden, mert én a szolgád 

vagyok, 
Enyém minden. mert én a Tied va

gyok. (Sík 5.) 

lknese Márla, Budapest. 
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Felvétel a Ferencrendbe l 
Szent Ferenc Atyánk viráglill kertjébe várunk mln

•en ifjút, akit Isten kegyelme hozzánk hiv. 
A KAPISZTRAN SZENT JANOSROL NEVEZETI' 

FERENCES RENDTARTOMANY filkép lelkipáutorko-
dáss&l, bel- és kiilmisszióval szolgál.Ja lsten országiL 
Múködési területe a Nagy Mqyar Alföld és a Dunútúl 
és Felvidék kelell része. Kképlskolú Ifjakat a Jiu
berényi Szeráli Kollélrlnmba, az ére~tt Ifjakat 
pedic egyeneat a szenetbe veni feL A Tar1omin7fll
nökség elme: Budapest, D., Maratt-Iülrút 23. 

A SZUZ MAlliAKOL NEVEZETI' FERENCES 
RENDTARTOMANY a lelldpáutorkodú, kill- és bel
misszió mellett ctmnáziumi talárkodáual is focl&lko
zlk. Területe a Dunántúl és a Felvidék uyuptl réue. 
Folyamodhatnak éreUsér;lzeUek vagy oly IfJak, akik 
legalább a gimnázium IV. osztályát Jó eredménnyel 
végezték; felsöbb osztályúak előnyben részelllllnek. A 
szerzetesl próbaév elteltével a nemérettségizettek mlnt 
ferences papnövendékek véplk hiányzó gimnáziumi ta
nulmányaikat. A TartományiönökBél elme: Budapest, 
1\'., Ferenciek-tere 8. 

A SZENT ISTVANKOL NEVEZETT ERDtLYJ 
FERENCES RENDTARTOMANY az erdélyi katoliku 
magyarság vallási és társadalmi életét szentell és mentl 
meg bösi küzdelmek és apostoll vállalkozáaok árán a 
Hazának. Lelkipásztorkodnak, tanftanak, bel- és klll-
misszióban helyt állnak, a nemzetiségek közlill elszórö
dott magyarokat kutatják fel és szervezlk, stb. Felvé
telt nyernek olyan ifjak, akik a középiskola legalább 
1\'. osztályát jó eredménnyel végeztek. A Tartomány
tönöksi-g címe: Kolozsvár. Ferencesek. 

iJ~! 

KPrvényGkblla caatoljá..ll. a kllvetkezó okmányo- 1ak és tOdll erészaégi álla(K>tára; 8. u eum rendtar1o· 
t~t: l. KereaaüevH; 2. bénnálúl blzonyUvány; 3. ail- mányban mf'gklvánt vé1zettsélriil lakolal blzouyUvány; 
!.-tési kivonat a polgári anyakllnyvi blvataltól; 4. erköl- 7. szüloi beleegyezés, melyben u ls ld VaD tllnteh~ 
·J bizonyitvAny a lelkésztól küllln lezárt boritékban; hogy a szülök szerzetbe vonult gyermekOktlll, V&l7 • 

L orvOlll blaonyltvány, klllllnlla tekintettel a nemek, fo- szerzf'Uól anya~rl támo~ratást nem vimall:. 

SZENT FERENC lit\·:? :\ltG MA KÖVESD. AZONNAL FOL\'AMODJAL: 

Kap1sztr:in-Nyurnda. Vác 
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