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•MAGYAR BARÁT• 
előfizetési úa ecéu évre 5.- P, félévre 2.50 P, egyes szám ára 50 fillér. 
Csekkszám: 51.581. Ures belizetési lapot 3 fillérért a postán kaphatunk. 
A kéziratokat minden hó ZS-ig küldjük a szerkesztóségbe. 
Kéziratokat nem órzünk meg, csak portó mellékelése esetén küldünk vissza. 
Kiadja a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány. 

ÚJ KÖNYVEK 
Baksa Jánoa: A BUN ALARC 

ldLKVL. Budapest, Korda Bizomá
nya, a szerző kiadása, 1944. 366 lap. 
-Ara 16.- P. 

Emberi életünk tragédit-ja a bűn. 
Ezerarcú, ezerformájú. Megjelenik 
csábos alakban, vonzó külsőben, ál
arc mögé rejtetten. De sokszor föl
fedi magát. Visszataszitó gonoszság
gal, ledér szernérmetlenséggel, undo
rító mocskossággal mutatja valódi 
arcát. Ezt a valódi arcot igyekszik 
elénk állitani könyvében a tapasz
talt rendőrkapitány. Szerenesés kéz
zel művét három részre osztja. Első 
részében a Bűnözés mélysége! fölé 
hajlik, és részben saját tapasztalatai 
gazdagságából, részben a világtörté
nelem legnagyobb gazságainak fel
új!tásával rajzolja meg a gonosz 
portréját. A második rész a Bűn-ül
dözés módozatait tárgyalja Milyen 
felkészültség, tanultság, lélektan-, 
jellem-, arc-ismeret, ügyesség, tahi
lékanyság szü~g~ hozzá Termé
szetesen itt nem áll meg, célja sok
kal több ennél: egyáltalán megaka
dályozn!, megelőzni a bűnt. Erre 
szenteli a harmadik részt. Egész 
könyve fölvilágos!tó, tanitó célzatú. 
Teljes k!méletlenséggel lerántja a 
leplet a bűnről, hogy a silány, a ne
gat!vum Igazi arcának föltárásával 
az igaz, jó, szép Igenlésére buzd!tson. 
Orömmel üdvözöljük a könyvet, mert 
tudjuk, olyan könyv került a magyar 
olvasóközönség asztalára, amely az 
epilogusban említett magyar munkás 
kivánságának megfelelően sokakat 
közelebb visz Istenhez. 

\'arcba Viszoly o. F. M. 

Dr. Gálos László: KRISZTUSSAI, 
V2GIG AZ 2VEN. Bp. 1944. Korda 
rt. 374 lap. 

A szerző újabb könyvében is ün
nepnapjainkat akarja néhány szent 
gondolattal megszentelni. Minden 
vasárnapra egy-egy szentbeszédnyi 
anyagot nyujt. Nem szentbeszéd 
alakjában, hanem elmélkedő olvas
mányban. Finom, bittudományos 
képzettségétől sugárzó, mélységeket 
is feltárni merészelő, az Isten útjait 
fürkésző sorokban tárul elénk az Is
ten országának gazdagsága, üdvözítő 
akaratának gyengédsége, az egyházi 
év titokzatos élete, a teremtés, a 
megvéltás és a kegyelem minden 
nagyszerűsép, áldása, szépsége. Az 

esztéta nyelvén apostolkodik Gélos, 
hogy a csendes vasárnapi percekben 
megolvadjon a hétköznapok köporos, 
füstös, durva burka, s Istenre talál
jon a lélek .szeme. 

P. Dám Ince O. F. M. 

P. Gálffy László 8. J.: A LEGNA
GYOBB OROMHIR, Isten gyermekei 
vagyunk. Bp., 1944. Korda rt. kiadá
sa. Ara 5.50 P. 

Nagy szeretettel és mély hittani 
tudással megírt könyv. Tárgya is kí
váló. Nemcsak azért, mert arról a 
legboldog!tóbb hitről ír, hogy Isten 
gyermekei vagyunk, hanem azért is, 
mert - mint a szerzö is megállapít-

jába, máris Kelet pogány világa hív
ja Szent Ferenc fiait, majd felütik 
sátrukat a világ minden táján, hogy 
felállítsák Krisztus megválto ke
resztfáját s megépítsék az els.:> oltá
rokat. Ez a küzdelem Krisztus és Bé
liál harca. A ferencesek Krisztus ol
dalán vállalták a harcot, s ig)' nem 
is lehetett más útjuk a győzelem
hez, mint a szenvedés, az áldozat s 
a vértanuság. Minden csepp vérük 
Krisztus Egyházát erősitette lelké
ben, akik között meghaltak. Szere
tettel ajánljuk olvasóinknak P. 
Nagymányoky új könyvét. 

- D ·-

ja - ebből a tárgykörből igen keve- Tower Vilmos: VIGASZTALO 
set hoztak a népszerüs!tö és vallás- GONDOLATOK beiegek és mú 
nevelő irodalom asztalára. Amint ol- szenvedők számára, az év mlndea 
vasgatjuk fejezeteit, a szerzö világos napjára. Budapest, 1944. Korda rt. 
fejtegetéseinek, érzelmeinken s ne- 160 lap. Ara 6.- P. 
meseb~ vágyainkon játszó st!lusmű: Ez a könyv szerves része annak a 
vészetének, ~~. egészen gyermeki sorozatnak, amelyet Tower Vilmos 
bo~dogság ona~~?. élményének az emberiség lelki nevelésének és 
ezusthálójéba .. k~rulunk. Csakugyan erősítésének szolgálatában irt. :Most 
a legnagy_obb oromhir, hogy az Iste~ a szenvedés művészetére tanítja meg 
gyermekel vagyunk, s O a rru a betegeket, a lesujtottakat, örömte-
Atyánk · · · leneket, vigasztalanoka t. Mind~n so-

- i - rában ráborul a megtépázott s clke-
Mapi--Cas&elbraneo: v ALA- seredPtt lélekre1 s kihúz szivéből 

8ZUNK A FATIMAI VZENETRE. egy-egy tövist, hogy rózsát olthasson 
a helyébe. Az év minden napJán lel-

Bp., 1944. 100 lap. Ara 2.50 P. künkbe súg egy gondolatot, hogy 
A fatimai Szüz kérésére és felh!- újult erllvel, több örömmel, naeyobb 

vására azzal felelünk, hogy gyako- bizalommal lépjük át a boinap kü
roljuk s terjesztjük a Szeplótelen szöbét. 
Sziv tiszteletét, felajánljuk életünket -i-
Mária Szivének, engeszteljük Mária 
Szívét, elvégezzük az elsll szombatj 
ájtatosságot, elmondjuk naponta az 
olvasót. s vezeklö szellemben és 
apostoli bátorságban újítjuk meg 
életünket. Ezekben látja a kíváló 
szerzö a feleletet. A végén néhány 
fontosabb imádságot kö7.öl a kis 
l{önyvecske. 

-i-

P. Nagymányoky Gilbert O. F. M.: 
FERENCES MISSZIOK Vf:RREL 
lRT TORTtNETE. 60 képpel. Fe
rences Missziók ldJidása. 239 lap. 

A ferences missziók ügyének lel
kes apostola irta ezt a könyvet. Hat
van kép disziti a munkát. s minden 
képhez egy-egy fejezet csatlakozik, 
amelyból a vérrel írt ferences mult 
leghösibb alakjait ismerjük meg. A 
ferences történelemnek ezt a nagy
szerű fejezetét is egyetlen gondolat 
hatja át: mennél több lelket ve7.etni 
Krisztushoz. Nyugat alig szeijdült 
Krisztus evangéliumának édes igá. 

Kákonyl Mária Konstantina isko
lanővér két bájos képsorozata jelent 
meg. Ball Mária Ildefonza válogatott 
ho72.á népénekeket. Az első képsoro
zat: KIS BOLDOGASSZONY Kt
PESKONYVE. 14 ötszinnyomású 
kép. Ara: 4.50 P. A kicsi Szent Szűz 
életét mutatja az angyalok, Szent 
Anna, társai közölt és - egyedül 
Istennel. Nagyon ked\·es névnap! és 
karúcsanyi ajándék. A másik. szin
tén ötszinnyomású k(•psorozat: l\IAR
GITKA ÚTJA, 8 szcntképnagyságú 
kép tokban. Ara: 1.- P. A gyermek
ded hittel teli képek Szent Margit 
Jézuska-keresé~ét ábrázolja. Megta
Elija, és a mennyból együtt néznek 
le a földre: ,.O mily sötét, szcmorú, 
tövises a föld." A másik kép felel 
rú: .. H,ntsünk a földre fény1, örö
mct." Ezek a hittel telitett képecs
kék is fényt és örömet fognak hin
teni azoknak, akik maguk is gyer
meklelküek. Mind a kettő Korda-ki
adá~. 
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A sze••tfet·enci béke 
P. Kiss Szaléz O. F. M. 

A kívúnato:-. vagy :-.ziikséges értékek hiánya 
nag;\·ban fdfokozza érdeklíídésiinket, és a hiá
nyolt javak megszcrzésére ösztökél bennünket. 
Mindcg;dkiink érzi, nagyon is megszenvedi a 
béke hiúnyáL Sokat is fohászkodunk a békéért. 
Még többet beszélünk, vitatkozunk róla. Magát 
a békét azonhan m·m munkáljuk azzal a buzgó
sággal, amellyel vágyakozunk utána. Nem mun
káljuk pedig azért, mert magát a békét is csak 
nagy általánosságban ismerjük és igényeljiik. A 
béke vágyát a borzalmas háború, annak ben
nünket is mindig jobban érintő súlya váltja ki 
belőlünk. Pedig a béke önmagában is érték. Siit 
annál nagyobb ériék, minél jobban megértjük 
tartalmát és tökéletességét. 

Micsoda különbség van béke és béke kö
zött?! Milyen más a magával is megbékélt em
ber, mint az, aki csak nagynehezen él békében 
embertársaival?! Micsoda érték a keresztény bé
ke, amely minden igazságtalanságon, minden 
gonoszságon diadalmaskodni akar?! Mennyivel 
több ennél az isteni béke, mely a hiányok pót
lására is vállalkozik?! Mindenekfeletti végül a 
krisztusi béke, mel;\· a mindenség összhangjával 
ajándékoz meg és a mennyország előizével 
áraszt el bennünket. 

Szeráfi Atyánk a b é k e t ö k é l e t e s 
k é p m á sa, szinte leheli magából az össz
hangot, a megbékéltséget, azt a diadalmas erőt, 
melyen semmi és senki nem tud csorbát ejteni. 
Nincs az a szükség, az a baj vagy jogtalanság. 
amel~· megrabolni tudná lelke nyugalmát. A 
bűn, a gonoszság nem ingerli fel, hanem engesz
telésre és jobbításra készteti. Ha vádolja, kiseb
bíti valaki, nem indulatoskodik, ham•m alázato
san mcgkösziini. hogy .,érdt•m szerint" bánt 
vele az illt·tö. :\linden porcikájával érzi a te
remtő Atya iisszhangot szorgalmazú szánd[·kát, 
s ezért odasimul a teremtett világhoz, annak 
mindt•g;\·ik ten•mtt•tt li•n:ri•ht•z, i•s a maga h<·ki·s. 
lstt•nnck swlr~úlni ki·sz ll'lki·t rsúknlja bt•li·. 

Megifjodik c~ókjátúl, békés lén~·étől a termé
szet. A biín hatalmát megtörni az ő végső és 
legfőbb feladata. Tudja, hogy nincs és nem is 
lehet addig igazi béke. amíg a bűn uralkodik a 
világon, az emberen. Világot megváltani kész 

Gucrcino: Szent Ferenc Imába mt'Jypdve. 
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lélekkel, de Kriutuút oltalmazó szeretettel 
öleli 6t a keresztet, év maga akar leDDi u áldo
zat a búnért, holy a béke szelleme hatalmába 
kerfthesse a viligot és megajindékozza az em
beriséget a mennyország örök ízével, a krisztusi 
békével. 

Könnyü azonban mindezt papírra vetni, de 
nagy múvészet ezt megélni. Igazán 
nem tudja az ember, hogy mit csodáljon a Sze
ráfi Atyában: a benne élö és a belöle áradó bé
két-e vagy azt a hősi elszánást, amellyel bizto
sítja önmagában és másokban is a béke szelle
mét. Annyi bizonyos, hogy az ö magasrendú. 
tiszta, evangéliumi békéje nagy áldozatok, ke·· 
mény önfegyelmezések és hősi elszánások ered
ménye. A ferences aszkézis minden zegét-zugát 
át és át kellene kutatnunk, ha meg akarnók ér
teni az ő békéjének kialakulását. Pedig bennün
ket mégis az érdekel. Mit ér ugyanis megcso
dálnunk a szentferenci békét, ha az nem lesz a 
miénk. M a n e m a m e g c s o d á l t b é k é r e 
v a n s z ü k s é g n k, h a n e m a b é k e c s o
d á i r a. Ezeket a csodákat azonban a követkc-
7etes Krisztus-követés eredményezi. 

A szentferenci Krisztus-követés a követke
zöket köti a lelkünkre a béke bennünk és kör
nyezetünkben \'aló érvényesüléséért: 

l. Gyö::z le nwgadban minden indulatot, 
minden gonos::: vágya!. 

2. Légy igénytelen a vilclggal és embenclr
saiddal szemben. 

3. Fogadd örömmel a szegénységet é• a nél
külözést. 

4. Sohase viszonozd az ellened elkövetett 
gonoszságot. 

5. Tégy jót mindenkinek, még ellenségeid
nek is. 

6. Semmi se legyen sok, hogy megtörhesd a 
bűn hatalmát. 

7. Viseld el örömmel, ha félreértenek és le
kicsinyelnek. 

8. Ne bántson, hogy nem kamatoztathatod 
képességeid et. 

9. Símulj mindenben az Or szándékaihoz. 

10. Dic.~őítsd meg magadban és tiéidben az 
Or Jézust. 

Kedves Olvasó, ha őszinte követője és tisz
telője vagy a Szeráfi Atyának, ne siesd el az 
egyes pontokat, ne mond és ne hidd el köny
nyen: "ó, ezt én már túlhaladtam!" Ne tedd ezt, 
hanem ferences lélekhez illően alázd meg ma
gad és ismerd el józanul: "még az első pontot 
se értem el igazán, még nem tudtam mindenben 
legyőzni magam! ... " Ha ezt az őszinte beisme
rést, komoly igyekezet követi a jóra, tied lesz a 
szentferenci béke! 

B~~~llk. 
Szent Ferenc misszl6ja a társadalomban. 

A i1;n1.:JlÍ11r~ rt.'1Hfi.Je1i mlude11ki lelkiismereteselJ nH"fl 

!:cll, 110!1!1 /OI•tol)fl, ll!l!J!I .<:CIItek. hősök !lflOkai va-
0!11L11k. ösci11k. dei11k s:ent F!'rellc s:ellemébo!ll éltek ' 
\'ilági Rc11djebcn tagk.'nt s:erep!'!tek s életmüi·észekkl: 
l.ttek. me>t lelkiikben kialakítottak a s:!'nt csaleid jel
t~mét. Neki,nk is c: s:e11t kötelessérliink, első .iöfclada
tllnk. M<>rt allul a: ösök llösök. s:e11tek lettek, 11ekii11i< 
n.:.lli1·ának hi:onutdni c~llnua epigonná níln;. nit s:t-!
f1!_H!H leliHt-:', 

A csaiádl>a11 a s:ülók lelket a: lsten/Jen ral•í szi
\lrd hit, erüs bi:alrJIJI és rit:('.\\ s:el'etef kell. hupu át· 
hassa. A jérfi a családat,,a. lsten helyettesi!. a C"C.alád 
iOldi rwnd!·i.c;elöje, a család fej(', ki.~ biroclcdmár!uk-or
'·'fÍQának a királya. A: as.<:on); a 'saláclanya, a "salár1 
le lk e. k1s t•irodalmá·•ak-ors:ágának a kiralynéja. A 
S:entír<i., s:el'int .. n<•m esik mess:e a: alma a fájától'' 
·' .. jó fa _;,j rmiimölcsöt terPm. a ross: fa ross: g!Jümöl
""iit'' s .. a: ember s:l'ntek kö:ött s:cnt le.<:, elt•etemül
te" kci:iitt <'11·etemült". a:ért a szülök s:igorúan kötele
·'"'' jókk<i. s:cntekké alakulni. mert csak üg:J képesnk 
m,ermekeiket olyanná n~1·clni és e1mkor súlyos szám
adást ell adniok gyermeke1krijf Istennek. 

A:ér! minden c.,aládat!m és csaüída11ya 1·igyáz:cn, 
h•,gy hel!i~ll leguen a: esze. lelke, s:!ve, mert csak íg11 
felelhet meg fontos é.• s:ent hil'atásának. Akkor va11 
l1eluén n: es:e, ha felt<'tlel>iil his: lstenllen s elötte alá
:r:t"sal! IIH'!I'>ajo! s elismeri ··seklól!i mi•·oltát. Mcrt hit 
11el.L:iii >wm l~hetlink l<edn•sek lsten eliitt - a S:en!· 
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;,·cis . .::t'l"itd .'Húr pedig minciJ~ét s:illii jfjhan kell, hoglj 
ieg)IC'Ii lster1111'l s k<'dl'<'h<'n kell jami. mert a: ö he
l!Jett•·so·i. S .. minden hatalom mma11 feliiiről s:á1 mazik 
s adntil:." .4. c.,aládapcirwk csak akkor t·an s akkora a 
tekiHtdue ,"·éi eliitt. amikor megadja s hogy megadja 
a ti.,:teieter u le!lnarnlobb tekintélynek: Istenn<'k . • 4. csa
lácla>l),cinak is l'l'iisen kell hinnie n j<i Ist(>llben, mert 
csul<idjcibun csak i!l'l k(>pcs ürang11<!l s:erPpét betöltPni 
és csatcicljcil>an llci:ius és h<i:ril>atl családias lenni. 

S:<•nr F•·r<>llc Vil<Í!Ii Rendjében n s:iilök mindcnnap 
ti:l'li~·ét.<:t'r tal<ilko:nak Istl'llnel, mikor a Miatyánkot 
elnwn<ljcik, hifiiket lll<'!Jl'alljúk s mi•1clen hónapban 
megjclelln<'k .fiilrli m!'gbi:ottai eliitt. hogu megalá:6dva 
bevallJcik hil>áikat. E: kordában tartja a családapat. 
ltogy gőgös ne legyffi: kordában tartja a családanyá t. 
hogy termés:f.'tt•s. egyenes, őszinte mnradjon. Szól'al a 
hit rer1ulci::n. r!'nds:abalyo::a n: l'lméket, hog!J a szii
löknek l!l'lyén l<'rl!l<'ll a: eszük, hogy bajban-búban el 
ne t-cs:ít.,ék a fe jiiket. S ha c: meg1'a11 a sziilöknél. 
nemde boldog és békés paradicsom ott a csaláeli élet? 
A bü11hánó Világi Re11d tagja fl'lt(>tlcnül his: a jó Is
t("'thcll. m••rt tudja, lwrl!l soks:or megszomoritotta Ot 
1>1ineivel, igu e: kijár a [l!!<'rmekPitöl is, mert kölcsön 
kenyér z·i·'·'"'jar. a:ért <'11!/<'.•:telni akarja a 11H'Iln!Jef 
Atuát, l!ogu a: ű tekintéluén l'jtett csorbát kikiiszö
riilie. Inert akkor iit is jol>l>nn T<'S)Jt>ktálják Öl'éi. lm1 áll 
helyrr• 11 lwrmúnia. az ii.<szhang Istennél és családjában. 

P. Réthy .o\pollinárlsz O. F. M. 

• 
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P. dr. László Akos O. F. M. 

Aligha van lelki kétség, szomorú gyötrődés, 
melynek fojtogató hangulatából ki ne szabadí
tana, Isten titkos fenségének leolvashatóbb 
könyve: a természet. Amikor az emberek vagy 
önmagunk nyomorúságából telített szív nagy 
szomjúságában idemenekül, a természet tiszta 
levegője, az érintetlen élet szépsége, édes ízű, 
gyógyító nyugalmat, orvosságot nyujt. Feledteti 
a gyötrő multat és a fárasztó jelent, művészi 
szépségü élményt ébreszt, valami megnevezhe
tetlent minden szerenesés élvezőjében. Öntudat
lanul vonzódik hozzá és szépségeit dicséri költe
ményekben és énekben. Isten remekművét lát
juk benne. 

Hány bűn nem születne meg, ha a négy fal 
áporodott levegőjéből a kellő pillanatban Isten 
szent kertjébe lépnénk. Az egészséges termé
szetszeretetnek nagy értéke van, melyet min
dcnki felismerhet és magáévá tehet. Az embe
rek nagyobb része éli is, úgy mint kutató tudós, 
a földnek hűséges müvelője, vagy mint szük
látókörü sportkedvdője. Valójában nekünk ma
gát az életet jelenti. Hajta hullámzik egész tör
ténelmünk, hogyne szeretnénk. 

Csakhogy tovább is mehetünk. A föld és az 
egész természet, egy az előbbinél összemérhe
tetlenül értékesebb szerepet is betölt. Mint Is
ten müve Oróla szól és Hozzá vezet. A léleknek 
is a bölcsőJe. A megtisztulást és szentséget ke
reső léleké. Minden őszinte kereső rátalálhat a 
természet ezen mély, igazi arcára csak törekvő 
vágyakozása élő legyen. Megszólal az Isten a hi
deg, távoli csillagfényben épúgy, mint minden 
búzamagban. Egy-egy ragyogó titkát meséli el 
minden teremtmény, az isteni ősforrást, melyről 
fakadt. Az O országúnak üzenetét énekli minden 
madár és illatuzza a virág. A boldogságot kereső 
embertest\·érek szi ve pedig megérti, hogy a ter
mészetben maga az Isten szól hozzá. A nagy
szerű találkozás megtörténhetik a teremtmé
nyeken át léleK és lsten között. Valóban ma
last.ttal teljessé válik minden szempillantás és 
lépés. Az rmbni lélek pedig ilyenkor kitárul L'S 
fl'!magasztosul. Megérti környezetét és önmagát, 
már nem riadozik az emberi közösség problé
máitól és szin·spn mcgy azokhoz vissza. Hiszen 
istl'ni küldPlL•sém•k tudatát viszi magával és azt 
~ugámzza. Valósággal újjászületett. IlyL•n egy
szerű útjai is vannak Istennek. 

beri árnyékok felett, mert testvérkéi - az egész 
nagy természet tagjai - felemelték és Istent 
hozták hozzá közelébb. Feléje forduljanak a 
szegények, fáradtak, megcsalatottak, azok, kik 
csupán emberi kézzel és szívvel hímezték eddig 
életük virágait, beleszöve kacagást és könnyet. 
Akik fájdalmas munkájukban későn döbbennek 
arra, hogy virágaik hatalmasok, szépek is talán, 
- de illatuk nincsen, és nem élnek. Az életet 
Isten adja meg. A lélek bűnbánó és áldozatos 
szeretetében. Ekként osztogatja a megtisztulás 
feltámadását. Ebben kell örülnie minden ember
nek, szeretnie Istent, mint Szent Ferenc. Sze
retni mindent és mindenkit Istenért. Ez az örök 
Evangélium, melynek lapjaira a mi nyomorúsá
gaink is rávannak írva. A mi mostani borzal
mas háborunk áldozatai is. Fogadja el ezeket 
lsten keze irgalmasan, hogy Nekitetsző élet fa
kadjon belőlük. 

Sisto Badalocrhio: Szent Ferenc a szent Sebhelyeket 
kapja Krisztustól. 

Rendalapító szent Atyánkban az igazi ter
mészebztTt'll't ki\·álasztottját lássuk ml•g - ok
tóberi ünnepén. Aki könnyű lábbal járt az em-
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Ima papok szombatj4n 
Bruckner Károly. 

Miatyá.nk, ki vagy a mennyekben, mi a Te gyer
mekeid vagyunk, s Te atyánk vagy_ Elkészítetted ne
künk örökségedet, a Mennyországot, s ott vársz ránk 
'fe most itt vagy velünk, de mi l'sak "mintegy tükör
ben láthatunk" Téged. A nagy egymásratalálásra, örök 
ölelésben való egybeforrásra még várnunk kell. l!:s mi
lyen messze van még a l'él! Milyen göröngyös az út! 

Küldj, Uram, jó pásztorokat kö\'etül, hogy elvezes
senek bennünket minden veszély és vihar közt Hozzád, 
Atyánkhoz. 

Szente!tessék meg a Te net,ed! A nap, a hold, .! 

csillagok, a föld, a tenger, a szíklák. virágszál, harmat
csepp hirdetik a Te neved dicsőségét. Csak egy te
remtményed \'an. akinek megadatott a szomorú kivált
ság, hogy káromolhatja szent Ne-.·ed. Csak az ember 
vihet hangolatlanságot a Téged dicsérő Míndenség him
nuszába. 

De ó, ne büntess minket, irgalmazz nekünk! 
Küldj papokat. akik felveszik a harcot a mi bűne

ink ellen, akik megszentelik közöttünk Nevedet. Küldj 
szerzeteseket, akik tabernákulumod körül örökmécsként 
égnek. s engesztelik haragodat, imáikkal beborítják a 
T.>ged káromló szavak fojtó tárnáját. 

Jöjjön el a Te ors:ágod. - A mi országainkban 
fejetlenség \·an és káosz, igazságtalanság és nyomor. 
A Te szent Fiad ugyan azt mondta: .,Az én országom 
nem e \'ilágból való:· m.:,gis arra tanított, hogy kérjük 
a Te országod eljö\·etelét. 

Küldj. Uram. apostolokat, akik ittformálják lelkün
ket, hogy méltókká legyünk a Te országod polgáraiv~• 
lenni. Akik által elküldöd Országod előhírnökét a békét 
és szeretetet. Akik szembe mernek szállni e világ ha
talmasaival, a nyomor és igazságtalanság okozóivaL 
Akik meg fognak tanítani bennünket a Te országod 
törvényeire. Küldd el velük országodat e földre. hogy 
annál jobban vágyakozzunk az !!:g után. 

Legyen meg a Te akaratod, miképen Mennyben. 
azonképen itt a földön is! Az angyalok, dicsőült lelke!' 
egnek a vágytól. hogy teljesítsék a Te akaratodat. Csak 
mi, nyomorultak. tudunk ellenszegülni Neked. 

Küldj, Uram, közénk. és válassz közülünk szent 
papokat, akik példaképül állhatnak előttünk akaratod 
teljesítésében. Akikra ha rátekintesz, elfelejted a mi 
ezer és ezer bünűnket. gyarlóságunkat. akik míatt ér
demes szerelned a mi nyomorult emberi nemünket. 

Mindennapi kt"'lyeriinket add meg nekiink ma! Lá
tod. mi mennyit aggódunk a megélhett:"Sért. Könyök
Jünk és törtetünk, mert aki gyengébbnek mutatkozik. 
azt menthetetlenül elgázolja a másik. 

Küldj, Uram, papokat, akik felülemelked\'e a mir.
dennapi kenyérgondon megmutatják nekunk. hogy az 
életnek az az értelme, hogy szemellenzős lovakként 
ügessünk körbe-kö1·be munkánk taposómalmában ' 
l'Sámcsogva élvezzük munkaszünetben az érzéki él\·eze
tek sovány szenáját. Küldj papokat, akik megtanítanak 
arra bennünket, hogy a munka szent. Papokat. akil; 
megáldják munkánkat. hogy áldásukk"l a Te kegyel
med szálljon reánk. hogy meg leg~·en mindennapi meg
élhetésünk. hogy ne őröljön fel a gond. hogy Rád i< 
gondoihassunk verejtékcseppjeink között. l!:s akik bár
kivel is szembe mernek szállni. ha az igazságtalamág 
megakadályozza, hogy munkánk méltó ellenértékeként 
minden gyermekünk kezébe nagyobb darab kenyen•t 
adjunk. 

ts bocsásd meg a mi l'étkeinket! Leroskadunk 
Uram. bűneink tnhe alatt! v.:•tkeink szennyebe fulla
dunk! Irgalmau nekünk! 

Küldj új, szent lelkipásztorokat. a gyóntatoszl-kek 
hőseit. akik nem fáradnak el a Tc nevedben. Hel~·etteci 
megbocsátani bűneinket. akik el\'állalják helyettünk a 
bünök következményeit, akik imával. munkával. vi•·
rasztással. szem·edéssei \'e7.ekelnek értünk. 

Miképen mi is megbocsárunk a: ell<'lliink l'élk~:ők
nek. Gyűlölet, tülekedés. háborúság a részünk itt a 
földön, pedig menn~·ir·e vágyódik a lelkünk " békesség 
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után. De aki oldalbaüt, azt visszaütjük, aki haragosan 
ránkszól, visszaförmedünk rá. Egymás megrontására 
igyekszünk, egymás hibáit kutatjuk. 

Küldj, Uram, lánglelkü papokat. akik szívük sze
J etetéve l, szavuk et·ejével és pí-lrlájuk vonzásával hir
detik közöttünk a megbocsátás szellemét és megterem
tik körülöttünk a béke, a szeretet légkörét. 

l:s ne vigy mi.nket a kisértésbe, de s~abadíts meg a 
gonosztó!! Ha belekerülünk a kísértések viharába. nyö
szörgünk és kétségbeesünk és rettegünk, hogy nem 
bírjuk tovább, elesünk. Pedig Te mindíg nyujtasz ele
gendő kegyelmet. 

Uram, küldj nekünk pásztorokat, akik elkergetik a 
lelkünkre, a gyermekeink tiszta szivére ólálkodó farka
sokat. Töltsd meg kolostorainkat is szentekkel, akik el
vállalják gyengeségünktől a kísértések borzalmait. 

Küldj, Uram, jó papokat, akik Feléd vezetnek ben
nünket, de szabadíts meg a rosszaktól! Amen. 

Imádság ostor árnyékában. 
Mágógnak népe Volgán innen, 

az Ostor már sujtásra fölemelszik. 
De Róma borba-bűnbe fojtja félszit, 
és a Zarándok szól imigyen: 

Egy árnyék súlyát nyögi földünk éje, 
egy óriási árnyék leigázón 
metsző szelet parancsolt ránk, és fázom 
szemern emelve vacogón feléje. 

Teremtő Isten, Azsiát ki küldesz, 
ha rossz Európád eszevesztve tombol! 
Napod vagy Ostorod kél irgalomból: 
tudom jól, bár ma kín porába ültetsz. 

"Flagellum!'' Most egy kőarc néz bolyunkr;~, 
es hangyavérünk fagy: Ha szerterugna!! 
Mongol-szeméböl most az úr néz minket. 

Jaj! .,Nincs békéje a gonosznak"- sín·a tudjuk! 
De kikben tüzed izzik: minden útjuk 
Feléd \'isz és Rád fiadul tekintnek . 

Atyu1-1ka emlékért>. 
Csak néhány gyenge szál fűz még a füldhiiz. 
Néhány perc, és ö1-ökre itthagysz minkPt. 
Ll'lked tá\'ozása halvány ösz1 kiid. 
Itt a pl.'rc, halálod órája ütött! 

Emléked szent és neme~ maraci nelwnk. 
Tüzes. mint a sziklábúl felesapó lúng, 
Edes Isten-ostor, ha fúj a leliaink -
Fáj. hiszen tudod. nem ért n1eg a \ ilág~ 

Ki \'iga~ztal.ia ittn1aradt árvilid.' 
K: gyógyitja szivÍ't. ha liivis sebzi'! 
Megosztott szivvel reája k1 gondol'! 
An·ád áll, -- csend. ncmaság kiirny.::u•zi. 

Mint megtévedt madár keres, m lwln·m. 
Szcn\'edö lelkemből éles jaj sikolt. · 
Testvi•r! Jaj neked. ha nyelved rosszat szólt. 
Meakulpúzz. jaj. nem tudod, ki \'olt. 

!liem i>merted 'Zi\'ct. me!~· <·rted is \'ert. 
Nem lúttad. mint han·olt az ifjúsúgert -
Mnn.dd, mO:·rt búntott<td. m<•rt dobtál rá kiivet'' 
A zi• J'\. me rt tl-gerl is nagyon szl'retett '! 

Mu>t. hogy lelkt>d cbzúllt "·l'J\\'edii testeclböl. 
Fultlol,ló sírús tör fel a szívlinkböl. 
Húr megtörten itllunk koporsód mellett. 
M(•gis húlát zenglink. l' liedért Ist(•nnek! 

Kalocsai Márla. 



P. Schrotty Pál O. F. M. 

A pápákról szóló sorozatos értekezéseink folya
mán már többször \'Olt alkalmunk rámutatni arra 
a sajátságos tényn' hogy mennyire hasonlított 
rgyik-másik egyháztörténelmi idöszak a bensejé
bl'n mPgrendült. szdesií és vigasztalan jelenünkre. 
DP amikor minrlen Pmberi igvekC'zet megfeszítése' 
<'llení•re P!!Y iobb jövéibe helyt'Zett remény csillaga 
lPtünt (>s a vak hatalom nyers erői szélrobbantot
ták a b!'>kés feiléidl>snek for.máit. a kétségbeesés ör
v<'nyl>bc taszítván az Pmbcris!'>gl't. a történelem 
(Jra (•s Tránvítója. a Gonclviselé-s. mindíg rendkí
viili <'!!yi·niségekPt támasztott a pápai trónon. akik 
htPnhP \'f•fl'!t hi•t .. l. föli·n~·es PmbPri nagvságe:al. 
"'itran felülemPikPclh·k a romok fölé PS törhdet
l.·n akarattal cliacl:llmasan úiból hPlvrebillentették 
'' törl<·nl'l,•m nw~bomlntt e!!'vcnsúlvát. Ilven kor
szak \'olt ~~8-tól 604-ig, amPlvnPk ~lPiPn ·Vigiliu.~z 
nápa i•s vé!!l'n Nnr/!1 S:eut Gerqely áll. 

A rPménytP!Pn napok PS hetek. a bombater
hPs. Stalin!!VPrtyák mPgvilágította sötPt éjtszakák 
r<'müll'IPi kiizt vie:aszt és me!!nvugvást kereső 
o•mhPrisé-!!'nPk rPndkídili Priiforrást iPIPnt az ilyen 
tiirtí•nplmi idiikn· \'aló l>li•nk visszaemlékezés. 
~fPgtanulillk bPiiilP az átmpnpti PsPménvek. bár
,.,q,.,.n riclPf'Pk í·s látszól;w pl\·isPlhPtet!PnPk is. 
··;llf>ril í·rti•k,.li'·sl•t (., .iPlPntöst'"Ükn<'k leszá1lítását. 
' mi rPmPn\'iink fokozá~á\·al i•s akaratunk acélo
-Li<;Í\·al iár .. 

RhhPu mi11rliárt Vioilius: pcína IS.38-SSS) iár 
'lii ióni•lclá\·a!. F.rPiP PS a'1nstoli bátorsá!!'a nem 
rPnrlii\t mP!! a esászársággal \'aló állandó küzdP!
mi·b<>n. Ali!! \·nlt rsPndes nania kormánvziisi idPie 
;d:l'f ·\ ,.,ászál'i hatalommal \'aló visszaélés Plött 
nPr' tnrnapt !'111'1!: inkább börtönbp mE>nt. d€' az 
rf!,·ház io":lihól P~\· inttánvit s!'m adott fPl . .. En
rwm hörtii11 !w •·r>thr>t.•z. ó· l'.<á.<:á•·" -- mondotta 
. lu<ztini~nP:ll-: .. n•• S:Pnt Péter kezérr> é.< láhárn 
nP111 rnkhnts-: hi1i?Jc~eket" ... S .... iint?tnPlkiili im!'it•a? 
l, iin 11iiraii" k n- Orhn:- n d jan hékes~éoet n z F:ou
l•ri~••ok Altnlnd. ó csás:ár. dr> turlel meg, ó Hntn!
nw., Pöusén. hnq11 Istell kPll11<'1mé•·pf .~emmitiil .~em 
i ir>riiiuk mefl é., a: Equhá: inoai11al; •·éde!méhen 
milldl·énin r>rÓ.~Pk lP.~:iink. nwrt sem n ~zerPtet 
c .. ",,, 1;iitelékei. .~em n •·ér kiit<'!ékPi. dP még n l'ilág 
miurlr·» ki11c.<e spm Jps: kénP.~ miukf't n: 1'01/E'ne.< 
·•ttól rltéríteui: n: F:ouhá: ionniunk. lelkii.<nwrPtPm 
•'s hPc.<ii!Ptem mecll'édé.<éhr>u ,;letiH''' é., halálhall 
wind•·roio mPainnntl•ntntln•n"•k fnn.<: tnlál11i". 

Konstan~inánnlvi biirtiin•.,biíl kiszab·•rJqlt rlo' 
11tban \'ÍSS7:l az Örök Rómúb:1. t••sfhPn ii,szPtiin·P. 
lo•lPklwn tiirhPtPflPn. átmPnt Pl!\' bnlnn"abh h.m\b:l. 
<;ir:li'Us:\ban az frrnak :i:iS-ik .,,·lfpnrlPi(•bPn. 

rrtnrlin PPláaius: ntínn l!i.í.í .ílinl az El!vház 
hPl~il Í'lPtl·~rk fpqr·::::·,i{"'.:t''t i'~ ..:"JPI'\'I':tt'>s('t L1rfofta 
inkább szPm p]iitt. \)n·nrlPltP •·l tiihlwk kii,••tf. azt 
a S7.okást is. hn1!V a pannk :1 "l··ntn1i~t· h1•rr:ut·lt·í...:a 
l;iizbPn kiizn•tlt•nül at. (•rf••lnHI'at:'l< Pliitt. a min
nPnkorl páp:l nP\'Pt Prnlíts(•k "' 1\liikriíl \'alÓ mPl!
Prnlé-kPZPSbC'n. az {, n MPPwntn Vi,·nnlm-b:\11. 

SzükségPsnPk tartotta továbbá az Isten szolgái által 
:·lmnndancló napi imáknak szerves meghatározását. 
i:bből a:: időből származik a napi zsolozsma, az ú. 
''· Bré1·iáriwn elmondása, amelyre minden pap sú
'?JO.' biin ierhe alatt kötele.~. 

lll. János, l. Benedek, és 11. Pelágiusz pápák, 
"kik !iliO-túl 5rl0-ig uralkodtak, az Itáliába betört 
l ,ongobárdokkal feh·ették a küzdPlmet. Ebben a 
kemény harcban. amPly az akkor ismert félvilá_got 
•.v:Thc•tpf]pn nyomorral árasztották el. a pápák a 
szprptet i·s jóc-;,.lpkrdPtPk mindig diadalmas fegy
··•.·rL·n·l kiizrlöt 1Pk. 

Rcndl;í•·ii!i. 1'ilúr~tiirténelmi :;:cmpontból is 
"''fi.IJS:ilii Pfii/<;Hiség keriilt n páp1:i tr<Í11Tn Nagu 
.-.::'''" (;<'1'(1<'11!-'''', nl;' '4 e.<:tPndeig. 5911--604 t'isel
~; a tiunít. Sarja annak a hírl's kla~:szikus Gens 
,\niciúnak. amely már III. Félix pápát adta az Egy
húznak és k<-söbb is sok kiváló egyházfejedelem
mel ékesitl'lte L's gazdagitotta Szent Péter trónusát 
és az Anyauszentegyház több kiváló püspökségéL 
Emlékezzünk III. Ince pápára. 

.>l}~ 
"/'"':" 
l\ . 

CisC"ri · Szt-nl Ferl'nl' Kriszlus t's a Szüzanya 
társaságában. 
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A pápák csodálatos sorozatában sem találunk 
sokat, akiknek uralkodása annyi fénnyel és dicsö
séggel övezte volna Krisztus Jegyesének, az Egy
háznak homlokát. Szent Benedek fia volt. Magával 
hozta a nyugati szerzetesek nagy Pátriárkájának, 
Szent Benedeknek szellemét, a pápai trónra és ezt 
a csodálatos szellemet kisugározta az egész világra 
e tizennégy év alatt, amelyben egyénisége a pápai 
trónon ragyogott. Elmondhatjuk róla is, amit Szent 
Benedek rendjéről nemrég e lapokon elmondot
tunk: A klasszikus kulturának megmentője és hor
dozója; a keresztény munkának, tudománynak, mú
vészetnek, az élő hitnek. és a Teológiának. a szent
életnek, a hithirdetésnek. az apostolkodásnak, a 
vértanuságnak. az Egyház nagyságának. az élő 
Krisztus dicsöségének örökké erős hordozója. inspi
rátorja. apostola, me~tiY~entője. lelkes múvelője, so
ha nem csüggedő \'édője. ra~ogó szentje, példa
adója, bölcs vezetője. halálig hűséges fia és gyer
meke ... 

Kimagasló jellegü volt cselekvö szcretete; 
hten és emberek iránt, ami különösen szociálh 
működésében és a missziók szerctctében megnyil
vánult. 

Régi források szerint imazsámolyán állandóan 
a szegények regisztere feküdt. Bttrckhardt el sem 
tudja képzelni Róma megmentését Nagy Szent Ger
gely ezen kiváló tulajdonsága nélkül és !'gyenesen 
kimondja, hogy Szent Gergely mt>ntette meg az 
Örök Várost a végromlástól. 

Az egyházi ének múvelői tudják, hogy Grego
rián neve alatt ismerős liturgiai ének tőle szár
mazik. 

A szent liturgiát állandó figveh•mmel kisérte 
i-s kiépítette. Az ő idejében került h!'le a szeni
misébe a: Pa:r Domini sit semper 1•obisrHm. 

A mlssziók szent Ü!!"Vét Anqol- és Snam1olnr
szág megtérítése érdekébt>n kif~itett szüntl'lcn fá
radozésa által elómo?.ditotta. 

Rendkivül szeretetreméltó i-s alázatos P(!vi>ni
ség is volt. Leveleit mindíg h!y k!'~dte: Geroel11. 
az Úr szolgáinak szolqáía. amit azóta is a '"l:ÍmH: 
hivatalos irásaikban használnak. Azt szokta minrli!! 
mondani: senkit .~e dír.~ér.iiink hn1á1a előtt. 

Nemcsak a pápák hivatásos történetiróL hanem 
a kultúrtörténetnek lelk.::s i-s klasszikus művelői is, 
mint Jakob Burckhardt. állítottak irodalmi emlé
ket ennek a rendkívüli t>mbcrnek a pápai trónon. 

Előkelő \'Olt, gazdag volt. az életnek minden 
értéke ragyogott nagyszerű lelkében. Anyja Szent 
Szilvia. rokonsága !=izent Tarzilla és Emiliana: Szent 
volt a Szt>nteknek c~.aládjából ... 

t:lete csupa tevékenység. Minden téren nagyot 
alkotott: valóságos alapvető munkát végzett az 
Egyházon, amit hittel. erős li-lt>kkel. soha nem 
csÜgegdő reménnyel és törhetetlen akarattal beko-

Egy kedvrs s?.okást is jrcyzí'ft fr1 róh :1 tör
ténelem. Abban az idób!'n az örök Várn<bnn !'"!'' 
faita a pestisnek lépett fel. arnelv 1l'i.is<7enti>ssPI 
it>lentkezett. A trüssz!'ntésre azt fclPlte: ..T.~tPn 
!'eqít.~en!" Ez a szép szokás még ma i;; fpnn:íll sok 
helyeni 

rcnázott. · 

A nagy Bossuet a7.t mondia róla: !\'nm1 .C::~Pnt 
Gergely az egé~tz Egyházat 1•i1áqítotrn -rnPq f~m/P· 
rel. 

A. ,,Hordozd D4rla" v1Hszhang'jaib61 
A !\fa.-yar Barát két lesrufóbbi sr.á

mában közlift doll!'ozatunk a Rordo
z6 Márla mátnallal szerepi-ról sEil
les kllriikben talált vlsszbanl!'l'a. A 
városi olvasónak és a szakembPrnek 
alkalma volt meii'IO'Özlídnl arról a 
hatalmas erilröl. amellypJ al! F.eyhb 
szelleme hatja a népéletl"t ebben a 
vonatkozásban ls. s fzelltöt adott ar
ról a n~pl munka\ról. amel:vPt a ma 
már tompított han.-on besz~lö köriik 
ali.- pár hónap.la oly t'ktelenül kiál
tottak bele a köEvPlem~nybe. A nt"p 
lábatta azt a szfnes va\Jtozatossált'ot. 
amely a Hordm;ó Márla nokásrend
Jét 1\that.la. 11 ahol hiányt látnak. 
VBII'Y szebbet sftretnének szoka\sba 
hm;nl. van alkalmuk mlntát keresni. 
k a Márla-tiszteletnek ezt a szépsé-
11'1"11 malfYar hajtását klvlri.-ol!tatnl. 

o o o 

E!rY-ec népszokás kialakulásának 
Ismertetésében nem mlndfll' az épen 
ma uralkodó helyzetet vesszUk ala
pul, hanem a multba ls nyúlunk. 
hogy ra\mutassunk arra a termé
kenységre, amellyel a néplélek elt':v 
esEmét a m&lfa va\ltozatos életrPndjt" -
nek medelelölell' érvényesft. Vanis 
azt a szerepPt viláRitjuk meg. ame
lyet egy szokás eszméje a nép eiO'énl 
és klll!össélt'l fletében betlllt. Ebben 
termésEetesen állandó hull4mzásnak 
van kitéve. Ami eR"Y évtll!eddPI elilbb 
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•7llb:Uy volt. ma ma\r nlnt'!l szokh
ban. F.l!'ilszen mások a !IZt"replök. 
má.o; a kllmyezet ls. A n~p t"l a man 
szoká.salban. s az ~lPt l!f~m·PI sze
rlnt alakft ra.ltok. Másrt"szt lPbet. 
bOI!'Y l"lt'Y kö:rös~~ll' l"'l't"!I'ZI"n kis. rrdc-
kplf. kllre tart fllnn szoká!ot. t"h•Pt. -
a többinek PPdi!f tudomá~a slnt'sl"n 
róla. N~prajzl t"rtt"ke mlndPII'~·iknPk 
mt'!n'an. mert a tudományOR fc-ldol
lfOZás reysé.-rs kt"PI"t I!I'Yek'<'l.lk alkot
"'· 'l a nokbnak a nt"pt"lrtbc- való 
bt-lrlllt'SzkPdkt"t. fal:l.n rsak rvrk. r'l 
kisrbb-na!I'Yobb körök krrett"bl"n való 
kibontakozását is vlzsdlja. . . . 

l!fY számos ft'lret"rt~s forrása fa
kad a nioprajzl II'Yűjtó útja nyomán. 
Rózsaszentmárton ma nem 
Ismeri a Márla-lányok brlsö kiilön
böztetk~t. A lányok köEött sem kor
ban. sem kezdkbrn. sem a szol~rá
latban spmmi különbsrlf sinl'!l. Kiii
Miiinös meii'Pit'Yezksel ont.lák fl'l ma
ll'llk kiizött kiitPlPsst".-elkPt: a Márla. 
hordozást, a Márla rs a trmplom dl
szitt'srt. valamint a szentt"h·bl"n vi-11'
l!ett sl!oldlatot. A lPányt'rionyrkkrl 
kapnolatos hiedelmeknPk J)l"dlll' sr 
hire. se hamva a Márla-lányok rrlr
kelt"si-bPn. Hl!17.en ök a falu c-lsö !Pá
nyal. akik i-p kiváló ert"nyPik k kl
váló sl!ülől nPVt'l~sük rimt'n kniil
tek az Istentlsdelet ft"nykllrrbP. a 

Szüzan~·a szoldlafába. Matruk a !17.11-
lök h; bllszkP örömmel vállal.lák az 
rao·t"bkt'nt áldozatokat hrt'nvlö mPII'· 
tiszteltPh'st. s lt'ányaik kiv~lasztád
han nPVPiöi munká Ink kltüntt'lkrt 
•'s mt'lf!IZentelkt't látJák. 

o • • 

t\ tanulmány olvasása kapC'dn 
«'!fYrP .lt>lPntkeznPk az I"II'YI"'I talvak
han szokbn~ elfi•rrsl'k. E «'"r d f' n 
lelválik a Márla-lán~·ok Mlküviilr. Ar. 
r'lkiivii melt'kPzdrsr rlött a !\fárla
l:ln~·ból lPtt ml'n~·a~~zony Pliibb 1;\r
'aival a tPmnlom kiizrpi't·(• áll a ~fl\
rlá\·al a vállán. lao· marad. amilt' a 
kántor .. A házassáJr;ot. l'ram. Tc- ren
df'lfPd" kl'7dPtü rnPkl't Pl nt>m rnl'k-
11. Ma.ld áta1l.la brh·i-t utód.iának. 
•ima""a prdl"" !lorra rsókol.la társait. 
~ t'sak rzután áll az oltár Plr az Ps· 
kiiviihöz. A szpnfmlsr alatt ls ttYak 
rabban tart.lák. !\flndrn rlsil \'asár
nap M. a sátoros iinnt"prkPn a trmp
lom közrprn állnak a !\Urlával. " 
mrR"áldoznak a mlsr alatt. AModsuk 
idr.lrn a többi lt>ányok sPiritik kl 
öket. A Márla iránt \•aló lis71Plrl 
reylk í•rdt>kl"!l ml'lfn•·llatkozása. hol!"\' 
az új ass7.ony az rskih·ö.ir után való 
\"asárnapon a mlsr után lrborul a 
~lárla rlr. !l kis lma után lrtt>szl 
mrn,·asszonyl koszor(J.I:\1 a S7.Ü7anya 
lábáho7.. - A sz ak r s l ak .lrllf'll'
'"trs szoká.~át a kii\·rtkrzii számban 
ismrrtrt.liik. 



BOLDOG CSALÁD 

Egy kis kulcs. 
Néhány évvel ezelőtt érdekes történetről írtak 

az újságok. Egy amerikai színház igazgatója levelet 
kapott. 

- Tisztelt Uram! ---- ez állt a levélben, - pár 
óra mulva megtudja, miért küldöm Önnek az ide 
mellékelt, kis kulcsot. 

Az igazgató forgatta a levélkét, de nem tudott 
meg belöle többet. Munkához akart látni. NC'm 
ment seho!!"VsPm. Az a kis kulcs nC'm hagyott nPki 
nyugtot. Végre kopogtattak. Belépett Pgy szolga. 
gramafondoboz?.a) a kPzében. A kis kulcs történe
tpspn bPic>illPtt a l!ramafon dobo?. zárjába. Az igaz
gató türPimPtlenül nyitotta ki. Han~tlPmezt talált 
bc>nnP. FPlhú?.ta a szerkezPtet, s megszólalt a gra
mafonb61 Pgy eyönyörú férfi hang. 

Mikor az ének bC'feie?.ödött. az 'l fi>rfi mé>g to
dtbb bPszé-lt a gramafonból. 

- ItzPn tisztPlt Il!'az~at6 Úr! Soha sc> tudfilm 
nn elé jutni, hoey kipróhiília a han,.omat. Most 
<'nekPltPm. Reml>lem. szc>rzőrltPt a s·dnhií:~hoz. 

E1. az ügyPs, amerikai férfi csakugyan c>ll>rtP a 
szíve várrvát. ~nekes lett bC'Iólc. 

MinnC'n C'mbc>r kapott a kPz"bc> P!!V kis kulcsot. 
E1. a boldogság vái!'Va. Fontalia is mindPnik. M~gis 
11agyon kPvt'>s PmbC'r tun olyan ÜltVes lPnni. mint 
az a?. amPrikai t'>nt>kes. Nagvon kPvés c>mhPr tud a 
saiát boldo~tsárrának kovácsa lenni. Az Proberek 
lt>gtöbbic> nem is talália a boldogságra nyíló kanut. 

PPdig legalább e~tvs?.er f'I!'V élPthC'n minrlenki 
azt hiszi. horrv boldog lesz. Mikor élt>ttársat válaszi 
ma!!ának. Hánv fiatal tPrPmtés indul el nai!'V rP
mf>nvsÉ'JYI!Pl a bolrlo~t családi élet fPlé?! S az esküvö 
után n!'>hány t'>v mulva hány mondhatja el magáról 
hog~· csakugyan boldog? 

Hol keressük a boldogságot? 

E7.Prszer is igazolta már az {>let, hoi!'Y boldog
ságunkat nPm a \'agvon, nem a rang adia. 

Imp An!!liában (>J PI!V grófnő. világhlrú. nMY 
vagvon örökösE'. Kf>nvtC'IPn palotáiát rendőrökke' 
őrl"l'tPtni. U!!vanis már hl-t PSPthen csaknt>m elra
bolták a kis fiát. C'stmán <IZi>rt nPm sikerült eddig 
mert a kis gróf dadáia női detektív. Az ö ügves
sf.f!f.n m(tlt. hogy a !1"VPrmPk ma mél!' az anvéé. 
Örökös rettC'!'i>s a szülök l-lC'tE'. Vagyonuk. rangju"k 
van. mf.g sPm boldo<!ok. 

Milven más a?. lolt>t abban a családban. amelv-
nPk boldogságát Radványi Kálmán Igy zt>ngte ki: 

GyPrPkhang csilini!'Pl lái!'Yan. 
A fPhlor. 1mha. kis ágyban. 
LPül az anva a szf.kbP. 
A iakán dalol a b(' kE'. 

Az if!azán bolrlol! rsnlárl. ahol sPmmi SE'm 7.a
varia a bt'>kPt. Ahnl c'!alolni turl a hé-ke. Mert a hP
kPsslog kovácsol i a n z igazi bnldngságot. 

Mi is az a béke? 

Mo<t turlink C'snk il!n7án. mikor Plvl'sztettiik 
Nincs· cipő, ninC's knnvt'>r. Örökös nines. nincs. 

JlvPn az a c'al:ín is. nmPlv kiC'itPffp öléból a 
r{·kr·!.· NinC'S mn'''1\"a. ''"l"('f('tf'. mp«{•rtésC'. ninc!t 
bolrlogsága. Vi~zont n h(•kt'>s c;:aládokban \'an szf' .. 

Dr. Monostory Elekné. 

retet, derü, megértés, összhang, - van boldogság. 
Lám a szlv békéje, a család békéje teremti az 

igazi boldogságot. A béke boldogsága, a boldogsig 
béke. 

lsten segiti a családokat. 
úgy látszik, - a béke megteremtésére na~on 

ügyetlen az ember. Különben sokkal több boldog 
családot látnők a világon. 

Szerencsére Valaki figyeli az életünket. Ismeri 
boldogságvágyunkat Valaki tudja, hogy minden 
ember azért keresi az élettársát, mert boldog csa
ládot akar alapítani. Valaki tudja ezt, ... a meny
nyei Atya, az lsten. Ismeri ügyetlen, békebontó 
természetünket. Azért belép az életünkbe, a család 
életébe. Csupán azért, hogy nagyon boldogok le
hessünk. 

Igaz-e ez? Valóban boldogabbak-e azok a csa
ládok, amelyek Istenben éluek? 

Két fiatal teremtés az oltár elé áll. Esküszik. 
Holtomiglan, holtodiglan. Nagy nap ez. Olyan nagy, 
hogy a jó édesanyák és édesapák egészen kiüresí
tik magukat. Mindent odaadnak az induló családi 
{>Jet számára, ami csak tehetségüktól telik. 

Elképzelhetjük-e, hogy a gazdag mennyei 
Atya, aki kívánja ~s akarja, boldogulásunkat. -
C'Imaradna az esküvés nagy pillanatától, s ne aián
dékozná meg az induló, úi családot. még százszorta 
jobban, mint a földi szülók? 

Minden, - az Egyházunk törvényei szerint kö
tött házasságnál, - ott az Isten áldó, két kezével. 

Az áhitat p~r~~i. 
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kt•gyelmé\·el. Altaliiban nem szaktunk gondolni ar
ra. hogy a házasság is kegyelmet közlö szentség. 
Még pedig sajátos. a házastársak hivatásához szük
séges kegyelmeket nyujt vele Isten. 

Valamikor a törökök réme volt a keresztény 
Skanderbeg. Mohamed szultán ismerte e11enfele 
hösiességét. Egyszer arra kérte, küldje el nek1 11 

kardját. Azt a híres kardot, ame11yel olyan sok 
gyözelmet aratott már. Azonban mohamed vitézei 
között nem akadt egy teremtett lélek, aki fel tudta 
\'olna emelni a súlyos kardot. MeghaHotta ezt 
Skanderbeg, és azt üzente a szultánnak: 

-- Elküldtem ugyan a kardomat, de nem kiild
tem mellé a karomat. 

Nos. a jó Isten elküldte a karját is a házastár
~aknak. Bármennyire súlyos legyen a kard, a ne
hb napi élet. mind azt a jó hten tartja a kezében. 
Mert Ö a kereszténv C'Saládok felett különös gond-
dal. különös szeret~ttel őrködik. . 
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Szent Ist\'an, kegye~ királyunk. 
Eseng,·e hozzád kiáltunk. 
K&rjed idduli Szüz An~·ánkat. 
Oltalmazw meg Hazankat! 

M1kor még c földön jartal, 
Krbztu~nak hi\'cn szolgáltál 
S a mi drága. >Zép Hazánkat 
Szent An~·júnak felajánltad! 

Egyhúzunkat ,·édelmezted. 
Minden bajban ~egítetted. 

Szent hitünkért éltél-haltál. 
Nemzetünknek at~·ja \'Oltál! 

:\1ostan újra bajban éh.ink. 
Veszél~· fen~·egeti lt:•tünk. 
Fen~·egetik barbúr hordak. 
A \':tllást lábbal tiporják! 

:\1i. - tc késő unnk~id. -
F:llcnük küzrlünk mo>t \'ált1g! 
Kárpátoknúl nappal-éjjel 
Nl·zünk szembe !'ZÚZ \'eszl•ll.\'(1] ~ 

Han·ainkban kg~· segllönk. 
Szl':1t .Jnhbodd:tl \·edelml'zönk' 
Hös fiaid e,.-dn• kenk 
A g~·iizelmct arlrl meg nékik' 

Szüz Múriús lobogókkal. 
Erö:o hittel. (·p karokkal. 
.Jiljjenek meg diadallal. 
Ajkaikon e szent dallal: 
. .lsten úldd meg a magyart!" 

pilismaróti dr. Bozóky Kálmán. 

Kolarnbusz Kristóf idejében veszélyeztették a 
hajózást a kalózok. Vad, mindenre elszánt harco
sok voltak ök. Ha néha napján magukba szálltak. 
-· mondják, - Martlnik szigetén fölkeresték Laba 
misszionárius atyát. Ilyenkor egy-egy kalóz talAn 
naphosszat is elgyónt, annyi volt a büne. 

Egyszer Laba atya jó ötlettel állt a kalózvezi>r 
elé: 

Telepítse le az embereit, s éljenek azontúl bé
kés, nyugodt családi életet. 

A kalózvezér hajlott a szóra. Laba atya vagy 
két hajónyi leányt hozatott Franciaországból, meg
eskettette a kalózokkal, s - a házasság szentségi 
erejénél fogva, - a vad marcona alakokból jóra
való, munkás férjek, családapák lettek. 

Ime a házasság kegyelmi ereje, lélekformáló 
hatása. 

Mi sem természetesebb, mintha a boldogságo! 
kereső családok Isten kezébe ht'lyezik C') életüket. 

Könyörülö Isten. tekints le az égből 
földi harcainkra é~ a száz veszélytől, 
amely otthonunkra s reánk leselkedik, 
kérünk, ments meg minket. ments meg úg~·. mint edrhg! 

Könyörülö Isten, óh adj nekünk békét. 
szereleinek vég~ö száJát ne tépjük szét. 
mert a gyülöletnek ~zörnyü elfaj7.<isa 
immilr mindnyájunknak sötét ~írját flssa. 

Könyörülö Isten, enge~ztelö imánk 
bünbocsanatot kér - konn.veink múr fog~·tnn. 
ostorod ~zigoru csapá~at szüntc,sed. 
lelkek bűnös gögj<'t oldja fel kl·g~·elmed! 

Könyörülö Isten. éltünk most \'ak C>.i.iPI. 
remek közölt járunk. amióta g<;ppel 
kínhalált szórhat ránk akúrmel~· C'llenfl'l 
itéletkor neki meg ne keg~·elmezz<-1! 

Konyörülö Isten - nz ö ;'tldozatul< 
tedd örök élett<' - láthatation hann·uk 
felett hadd lebegjen egy kiinn.''l'ZÖ ('sillag, 
amely beleragyogja éji álmainkb<1. 

Könyörülö lsten. üzz el minden gon<Jstt 
el'cdezésünket óh h<~llgassad meg most. 
hadd érezzük L<·n~·ed bo!d<Jg k•>zels<'gi·t. 
mint fehér havasok tiszta lPh<':eti•t! 

f'7.lrákynr Bm·k (iizrlla. 



8zfnfoltok Árpadbazl 8zent Baratt eg)"~nls~a~ből 

A kolostor-fészek puha ölén. 
"Igen szereti vala a sororokat közönség

gel, mind nagyokat, mind kisdedeket a 
klastromban." (Szent Margit Legenda.) 

Klastrom. Kicsiségedben is hatalmas palota. 
Rajtad az evangélium békéje pihen. Rólad a Krisz
tus igéjének öröme kacag a környezetre. Intésedre 
feléd indul a föld minden virága: jön a rózsa, jön 
az ibolya, a liliom, a viola, a búzavirág kéksége, a 
nefelejts kedvessége. Tömjénillat lengi be a zárda 
keresztfolyosóiti ... 

Itt a klastrom csendjében: a fehér márványból 
lehelt várban élt és vezekelt Arpádházi Szent Mar
git. A nyulakszigeti kolostorban ott lakozott az Is
ten félelme, minden bölcseségek kezdete. S Margit 
Soror körül a liliom színei lebbentek, mint hófehér 
tündérkék. Aztán a nagy vezeklések izzó kohójá
ban fakadt zengő fények lobognak ki a szemek 
nyílásán a lelkéből. Ezek majd az öröm piros virá
gát dobálják fel kacagó kezekkel az égig, majd az 
áhítat szárnyain küldik lehalkított éneküket az 
örökkévalóságnak. S amerre Szent Margit jár, ot• 
röpköd körülötte a boldogság kék madara s a lelki
béke olajos ágára száll, hogy széthintve a szent 
\'ágyak tarka pillangóit a szerzetesi cellákban é3 
folyosókon, beteljesedve adja vissza öket a szívek
nek. 

S Szent Margit nyomán a szigeti klastrom az 
Clő áldozatok és égő áldozatok háza lett. Világiló 
lelkek lakása. Akik meghallották a titkok titkát és 
megértették az énekek énekét. Akik kiválasztották 
a gazdagságuk gazdagságát és belekapaszkodtak a 
\'égtelenségbe ... 

Az Erős Nő! 
.. F01·tem. vit·iii pectore, 
Laudem us omnes, reminam! 
- Jertek! férfikebellel 
.. Dicséri az Erős Nőt! (Hymnus.) 

A szcrzetesi elöljárók kötelessége: próbára ten 
ui a hivatást! Nála is megtették. Sokszor szigorúan. 
látszólag méltánytalanul bántak vele. Ol~mpL~ 
mcsternője elég érdesen szólt rá sokszor: .. Mtt bo-· 
rul annyit a földre s túrja a földet orrával, mint 
l gy állat'! ....... Lealázza személyét. királyi _cs&lád 
jat ... a li..ildben keresi az Istent_! ...... ,Öltson r~n·, 
desebb ruhát, dobja le azt. am1 rongyokb;m log 
Rossz hírbe hozza a zardát, rendjét! Mit ~zól a ki
rály és királyné. ha igy meglátják? ..... És C: -· 
mei·t Erős Nö volt, - szó nélkül ~ürt. legfel.wl,h 
c·nnyit mundott: .. Engedje, Úrnőm, hogy _ezt me~· 
tegyem Jézus nevéi•rt ..... Vagy Jezus neveben_ m•~g 
ü kért bocsánatot. ~ile rt Erős Nőként az el\•alla' t 
hősi élctet hősiesen élte! A kolostor legalacsownh'• 
munkáit magasságos lélekkel végezte! Kopott ru 
rdtkban járt, melyek a térdeléstől elszakado;:t;d;. 
konyhában hPkormozódtak. össze kellett fogm::. 
hogy ne lássák mez!tclen . térdeit ._: .. _ÉdPsa':ly~•: 
elégszer küldött P?S~~ot ruhara, elolJar?t .. ts el~g"• 
korholták kopottsagaert. De maguk kozott. kom · 
nyezve dicsérték hiisiességét, amidön térdenál!l·:: 
kérle öket hogy az új posztót széloszthassa a sze
gényeknek'. elküldhesse a szülőanyáknak ... lml' a 
hősi lélek! Ime a magyar királyleány! Ime Szent 

P. Fenyvessy Jeromos O. P. 

Margit! Ecce mulier fortis! Telve az erősség lelki>· 
vel! Pálmát a kezébe, az Erős Leányok és Asszo-· 
nyok vértanui pálmája. Hiszen a Szürke Élet Név· 
telen Közkatonája volt!!! 

Az engesztelés jegyében. 
,.f:s betölté Ot az úr félelmének lelke:· 

(Szentirás.) 
Más szávai: az engesztelés! 
"Nem kell ide sok magyarázgatás, nem kell ide 

erőszakos hasonlatkeresési - Mi tudjuk, hogy 
Szent Margitunkat a legnagyobb mértékben eltöl
tiitte az Úr félelméne_k, a Szenilélek hetedik aján
dékának a lelke ... Elete, életének koronája vol~ 
az engesztelés!" (Zadravecz püspök úr.) Azonball 
nem egyéni bűneiért vezekelt, hanem enge5zte!t 
mások bűneiért, egy egész nemzet bűneiért, amely 
felett, mint Demokies kardja, ott lebegett még az 
Ur haragja. S a haragvó lsten meghallgatta a Nem
zet Aldozati Bárányanak a kérését: a Nemzet ep 
lábbal került ki a megásott sírból ... 

S nekünk, kiknek van Golgotánk s kereszten 
vérző Isten-Fiúnk, nem okoz lelkiproblémát, hogy 
miért fogadja el, süt szinte követeli a viliámos F.g 
az ártatlan Aldozatot mások büneiért'!! 

Roppant - kemény élet volt az Övé: böJt, ci
licium, önkorbácsolás, virrasztás, rongyok, tetvek 
-- mind-mind jó volt és arra való volt, hogy törje. 
zúzza, pusz~ítsa az Aldozatot, s kiáltson irgalomért 
a haragvó Eghez. S mennyivel szebb lenne a HOL
NAP, ha most is lennének ilyen áldozatok! 

Guido Reni: Istenem és Mindenem! 
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. , 
Kisasszony napJan Andocson 
Dr. Vöö Mihályaé. 

Aidtor szép a Balaton, amikor őszbe hajlik a 
nyár.· A szőlőben szfnesednek a levelek, üvege
sednek a szemek. Még nem szállong az erjedő 
must illata a levegőben, még minden zöld és dús, 
de már nem éget a nap heve és finom szálak kö
tődnek a levegőben a bokrok közé. Megcsendesült 
a természet. A Balaton is csendesen tükrözi és 
ringatja az eget. 

Ebben a szelid szeptemberi verőfényben kö
szöntöttük Kisboldogasszonyt, Andocson, a bú
csúsokkal. 

"Angyalok éneke zengett ezen a napon és az 
egész föld örvendezett a kisded Szűz Mária bölcső
jénél" ..:. mondotta Gréczy bácsi, aki már régen 
készült erre a szép napra. A szüret még messze 
volt, egyéb munkája nagyját már elvégezte; de lel
kileg is készült reá, kibékült haragosával (pedig az 
bántotta öt meg), mert hát e nélkül nincs igazi 
búcsújárás. 

"Megyünk, hogy hálát adjunk a jó lstennek és 
köszöntsük a szép Szűz Máriát" ... de lesz engesz
telés is, régi jó magyar szokás szerint. Gréczy bácsi 

P Starkiewicz: VédJ meg szép egedból I"YIIkos 
repülöktől calliaa-os Madoaoink! 

például meztélláb megyen, eledele pedig csak ke
nyér és itala: víz. 

Kora hajnalban indultunk, vagy százan, fiata
lok, és öregek, férfiak, nők, gyerekek vegyesen, 
kereszttel és templomi zászlóval rövid ájtatosság 
után a templomból. A harangok szóltak elindulá,s
kor. 

Fű, fa, bokor harmatos volt, és finom, könnyű 
szürke pát·a födte a vidéket. útunk szölök, mezők, 
földek közt vezetett, néhol hepehupás, dombos
völgyes tájon, de jó kövesúton is mentünk. Gréczy 
bács1 énekelt és utána tempósan, elnyújtva, a töb
biek: 

"Mondjunk dicséretet szép Szűz Máriának. 
tegyünk tiszteletet Jézus szent anyjának" ... 

Es hogy győzze hanggal Andocsig, többször föl
váltotta őt a jótorkú "Kata néni" az elöéneklésben. 

Köszöntöttük az útmenti kereszteket; és min
den községben, ezt énekelve: "Aldott az az óra, 
melyben elindultunk" üdvözöltük a templomiJan 
Lakó úr Jézust, az Oltáriszentségben. Imádkoztuk 
a rózsafűzért is: az otthonmaradottakért, a betege
kért, a megholtakért, a bűnösök megtéréséért és 
magyar hazánkért. 

Igy hullámzott az ének meg az imádság, meg
megszakítva pihenéssel, amit gyónási elükést.űletre 
szánt unk. 

Már a nap is fölkelt. }'énye áttört a lon:bokon 
es tündéri szépségbe öltöztette a vidéket. 

Más búcsúsok is közeledtek hangos énekszóval. 
falán a toponáriak azok, a jóhangú, hires döéne
kessel, Zóka Antal bácsival'! ~ meg m:elött ·~llan
kadtunk volna: elénk tá·rult egyszerre a völgyben 
Andocs és a községben, egy dombon a kegy:cmp
lom. Megszólaltak, zúgtak-zengtek ekkor a ~,:ép
<zavú antiocsi harango: ... 

B1zony, sokan törülgették ennek hallatára 
könnyes szem üket. Majd új erőre kapva, föli1alad
tunk lassan a dombra és bevonultunk a templom
ba. Örvendező szivvcl köszöntöttük az Oltár:!>zent
ségben az Ur Jézust és a szintc reánk tekintő kegy. 
szobrot: "Mária JÓ ~lnyánk, andocsi szép ró:sa, 

... apáinknak kegyes szószólója, 
tárd ki felénk kezeidet oltalmazzad te árva 
népedet" ... 

A jó ferences atyák már várták a gyónók.1t. 
(mlért itt még azok is meggyónnak, akiknek oda
haza nem volt mcrszük,); azután megkezdődött u 
szentmise, amelyen buzgó szivvel vett részt min
denki és az angyalok seregével zengte: szent a1. 
úristen". 

• 
Csak u szentmise után, amikor u búcsúsuk le

tP!epedtC'k a szabadban i·~ <>lí.ikerültck a tarisznyák 
meg a kosarak, - került elém a jó Gréczy bácsi. 
C'sak magánkenyeret majszolt, mert Igy fogadta. 

,.Ügye, c·lfáradt, Ragyogóm, meg el is tikkadt 
a szakatlan úton? - k(·rdl'ztc. - .,Dc megérte ám 
a fáradságot! Hiszen tele van. itt az ember lelke 
örömmel, boldogsággal. Már vagy harmincöt év óta, 

__________________________________________________________ ,. __ ... 
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minden esztendőben kétszer is eljövök erre az ál
dott helyre. Osmerős itt nekem minden". 

:&:s Gréczy bácsi elmagyarázta a kegytemplom 
~~g a ~g~szobo~ történetét;. hogy már a török 
~do~ben 1s .lde.zarandokolt messziről a nép és az 
IdeJá~u~ó bucsusokat senki sem bántotta még vé
szes Idokben sem. A kegyszaborról meg azt tart
ják, hogy 1520 táján angyalok hozták ide Kalo
csár?l, arnint az ének is mondja: "Sokszáz évig 
V?.l~~ Kalocsának éke ... " "De nézze csak meg jól, 
kulon, Ragyogöm a csodálatos andocsi Szüzanyát 
hogy soha el ne felejtse ... " ' 

És arn~g o~akinn a bú~súsok megpihentck, 
vagy olvasot porgetve el-elbobiskoltak az öregeb
bek, - bementem a templomba a főoltáron levő 
kegyszabor elébe. 

Valóban, minlha az égből szállt volna alá! Éo7 
és ~öld. tündök~ő. királyné asszonya! Jobb karjá; 
a kis Jezus, aki aldást oszt kicsi kezével. Fejükön 
korona, ruhájuk pompás, ékes. Napfényben ragyo
~ott a ~egyszobor. s. a Szű~anya arca olyan bájos 
es mégts komoly. Mmtha ram nézne ... 

Alig tud az ember szabadulni lenyűgöző hatá
sátá}. Magafeledten nézi és szeretne ottmaradni ... 
Valoban, soha sem fogom ~!felejteni. 

Közben mások is jönnek ájtatoskodni; lelkük
ben beszélgetnek a Szüzanyával. Elpanaszolják bá
natukat. kisírják magukat. hálálkodnak. Aki a szí
vcket vizsgálja, csak az tudja, m. nnyi köl!nyet, 
szeretetet, áldozatot, engef::telést hvrdtak már ide 
magyar szívek ... 

Ezalatt kint is megélénkültek. Keresztúti aj
tatosság következik. utána pedig felváltva, hol az 
egyik, hol a másik csoportból hangzik föl az ének. 

"Mária, képednéL 
Királyi székednél. 
Földig leborulok . . . szent Fiadnál . 
O üdvözlégy, irgalmas légy. 
S ha innen kimúlunk. 
Hozzád fölvégy ... " 

hallik az egyik csoport felöl. Majd más érwk fosz
lányai. hullámzanak felém a levegöben: 

.,Mária. :\!ária. Koszorúnk levele. 
Üdvözll·ten nyilik a Jézus szent Szívc . 
... Újabb énekhullám a szellővel: 
O árvák. ó árvák, kesergő özvegyek. 
Jól tudom. jól tudom. fáj a ti szivetek 
1\Iert nincs itten senki, akinek nem volna. 
A temetőkertben egy kedves halottja ... 

Ennél pedig már ríva fakadnak az a.;szonyok. 
mert kinek ne volna halottja a temctökerti>en·: 

Litánia után hazafelé készülődünk. A;ig tu
dunk megválni ettöl a kedves helytiíl. Gréczy bá
Cl>i szép szávai mondja a búcsúsoknak: .,Aztán 

Szüzanyánk Szeplötelen Szíve légy a ml menl'dékünk! 

asszon,vok, hazaf\?lé sc tereferéljünk, hanem imád
kozzunk. hogy el ne veszítsük a kincseket. 'l.me
lyekt>t itt gyűjtöttünk. Mert a hazatérés a p;·óbájn 
a búcsúJárásnak! Vigyük az Úr szent kegyelmét a 
l~ikünl•be,r. 

És fölzeng az ének: 
.. Eljött már órája búcsúzásunknak, 
hallgasd még egy szavát buzgóságunknak ... " 

Azután újra hullámzik az ének s az imádság 
!.>!váltva az úton. Lassan leszáll az este. Harangszó 
" száll felénk. Megérkeztünk. Harangzúgás köz
h•n bo idogan térünk be templomunkba. hálaadásra. 

A nap már eltünt, lebukott Badacsony mögött. 
Eltünt az cg és a víz percenkint változó színpom
pája is. Violaszint öltött az egész táj. Majd homály 
borul mindenrt>. A harangszó lassan elhal. D·~ még 
hangzik, visszhangzik (lelkünkben) az ének: .. An
docsi szép róz&a ... 

.,Apáinknak kegyes szószólója ... 
Tárd ki felénk kezeidet, 
Oltalmazzad ll' árva népedet ... 

&1~.tP;:.c.· :tw:,;'~K~~i&'JIJ!Illlloii!E ll ll!lU'#JW#ffi!:J, ;_.;~'11!'!'X9,7'4~J~~'í'ö~iiM:!B~-<$t~:~,~ 

t P. FARAGO Jo'ABIAN O. F. M. kell engedl'lmeskednle. az embernek ráciája, Isten annál szelídebb lesz 
halálával keménykötésű szt>rzetes- eltörpülnie, a pedig parancsnak tel- hozzá, s irgalmas arcának jóságával 
pap távozott el a halandósá~t szige- jesednil'. Igy gondolkodott esaknem jutalmazza az egész életében enge
téröl. A szerzetesi életböJ a fl'gyel- egész O:•leteben betöltött elöljárói delmességgel Vl'Zeklö szolgát, f:Jete 
met, a magányt. a társtalanságot. a tisztst'gt'ben, várta az engedelmessé- utolsó éveinl'k testi és lelki szenve
szükszavúságot tettf' föerO:·nyt've. (:gy ~tet alattvalóitól, s így gyakorolta dt'st-t diesöst'g~tel és örök boldogság
látta, ho~t)' a hatalmas i•s fölst'l{es ömaga is, ha alath·alók sorába szólí- gal jutalmazza a mi jóságos ml'nnyei 
Isten ~zolgájának katonás k(oszsi•ggel totta a Ferl'm'rl'nd abszolut demok- At)·ánk. Rl'qUil'scat in paee! 
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ELSÖ TALALKOZAS. 

Forrón tüz a késői napsugár Názá
ret fehérfalu házalra. Kint a mezőn 
egy kisfiú lépked elgondolkozva kor
sóval a kezében. A kúthoz tart. Oda
érve megmeriti korsóját, és indul 
visszafelé, de egyszerre hangos sirás-

c:~~~~-~liiliiiiiiii~iiiiiiiiii~iiiiiii~iiii~iiiiiiiii~iiiiiiiiii~~!::l ra lesz figyelmes. Megfordul, akkor látja, hogy nem messze a kúttól egy 

*lfjúsági•Roval* 
Ro~atvezetö: Dr. Monostory Elekné, Eger, Vécsey-u. 25. sz. 
~~~~~;c,;.<; 

\'IHARBAN. 

Urunk! - mi olyan árvák va
gyunk. Százfelől törnek rúnk, gyü
lölnek minket, s mi szem·edünk. 
mint vérzö-érző szív, itt a Kárpátok 
ölén. 

Atyánk! - mi olyan kevesen \'a
g\·unk. mé_gis milliók áskálódnal; 
ránk. és mi csak sirunk: - l.:önnyes 
a ker:yerünk. 

Istenünk. mi bűnösök, gyarlók va
gyunk, de Tc vagy az Irgalom! Nézd 
szer.\·edö néped, hamut hintve járu
lunk eléd, nagy kialtás vagyunk, 
bűnbánók, engesztelők vagyunk! 

Te mindíg jó voltál . . . Adtad a 
síkot. a csúcsokat, a völgye!, a rögöt, 
a lepkét, a dalt, a nótát ... Adtad az 
életet, kenyeret, adtad a hazát. Min
dent adtál! 
~s mi?! ú Uram, ne nézd a rosz

szal, - nézd a könnyeket, az imád
ságos ajkakat, a kérges kezeket, a 
szeretö, me!eg. dobogó sziveket! 
Csak ezt nézd Uram, és elsimul ha
ragod és ismét mosolyogsz. - 6, 
hogy várjuk mosolyod Uram! Mert 
mi szegények és lenézettek vagyunk. 
de Te vagy, aki meggazdagítasz és 
felemelsz minket! 

LUvay Piroska, Nagykanizsa. 

R28ZLETEK SZENT FERENC OKT. 
4-I UNNEP2NEK MJ8&J2BOL. 

Olyan volt ö, mint a hajnali csil
lag a felhők között, mint a teli hold, 
11mikor világít a maga ide;én. Mint 
a ragyogó nap, úgy tündökölt 6 Is
ten teTilplomában. - E szavakkal 
dicsérjük Szent Ferenc Atyánkat. 
mennyei születése napján. 

Amiket most szenvedünk, nem 
mérhetók össze a ;övendó dicsöség
gel, amely meg fog nyilvánulni ra;· 
lunr. - Szent Ferenc dicsöségében 
gyi;.,yörködve imádkozzuk ezt. -
magunk vigasztalására, - mi ke
!ICrves napokat élő magyarok. 

I:LETVNK FI:NYPONTJA. 

Boldogság után vágyó lelkünk föl
felé törekszik. Kitárjuk karunkat és 
tágranylit szemekkel megindulunk 
az örók i3teni Eszménykép felé. Arra 
azonban keveset gondolunk, hogy ha 
élvezni akarjuk Isten dicsőségét, út . 
ba kell ejtenünk a Kálvariát is. 

Néha megdöbbentö a Golgotát-járó 
emberarc torz mosolya. Kiábrándi~ó. 
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rie alig páran ért ik csak meg. hogy a 
Jegtisztább boldog~úg. mikor a szen
vedö ember hálás iiriimmel öleli út 
Isten büntetvc-áldó kezét. 

!=:let ünknek fél! u pontja a szem,e
dés. 

Kisérjük f:gyC'lemmel .Jezus földi 
pályafutúsát születés(•töl a halálái~ 
Ereszkedjünk Ie a betlehemi ;;túlló 
jászolyáig. kö\·essük öt nz úesmü
helybe, majd a gúnyolódó farizeuso!-: 
közé. Nézzük végig a gyiitrelmes kin .. 
szen.\·edést ... a ·;(-res ~trcú K!·isztus 
földrezuhan a kereszt borzalmas sú
lya alatt. . . ~s az ember kulönb 
akar-e lenni, nem akar szenvcdni'? 0 
türte a legrettenetesebb megalázást 
is, és mi kis férgek lázadozunk. nem 
akarjuk megérteni. hogy a legna
gyobb ajándék amit Istentől knpha· 
tunk az épen a kereszt. Inkább bol
dogok lehetünk. s emelt fő\·el visel
hetjük ezt a drága ajándékot, mert 
a kereszt Krisztus testvéri csókjal 
Aki sokat szenved az Isten kitüntető 
szeretetét élvezi. 

Fáradtan, gyengén zakatoló kis 
ember-szívünket legjobb, ha elhe
lyezzük a tövissel átfont értünk vér
ző Szív mellé. és ragyogó szemekkel. 
derüs lélekkel hálát adunk, hogy a 
kereszt szárnyain feJemelkedhetünk 

Jó nekem, hogy kezed kitapogatta. 
Hol roskad a sziv legjobban alatta, 
Hol a legfájóbb, legjobban hol reszket 
S odacsókoltad lángoló kereszted ... 

(Sik S.) 
Bencze Márla, Budapest. 

CSENDÉLET. 

~ötétkék tenger az égbolt. 
Uszb jégtáblák a felhők. 
A hold a törékeny hajó 
Hányódik a jégtáblák közt. 

Nyugaton a tenger felett, 
Hová már föl nem érhetnek 
A komor jégtáblahegyek, 
Mosolygós csillag integet. 

Ez történik az égbolton. 
Nézzük mezőn, hallgatagon: 
Rozzant kunyhó, tücsök, béka; 
Csak Bodri ugat fel néha. 

Csöndes a nyiu·fák 11:'\'e!e. 
Esőt álmodik egy fele, 
A többi az <>get nézi, 
.Mig a hold az útjút végzi. 

Füzes Istvin, Baja. 

kislány ül, az sír. Odasiet. . . Meg. 
t;rinti a vállát: 

- Mic•rt sírsz'! 
Az szúlni scm tud az újra előtörö 

könnyckliil. csak lernutat a ruhájá
ra. Egy csúnya folt éktelenkedik ott 

- Jer vckm - szól a kisfiú ba
rátságosan. - ill van víz kimosha
tod. 

.·\ ruhúe~ka han1arosan tiszta !cs·-!. 
Közben a k;,lúny elme~éli. hogv vi
rúgat szedett. s amint sz:liar!"áit 
mt•gbotlott. elesett. .~ . 

A sötét 'zcmek hálás ragyog;'tssal 
ne znek a li úcskára: 

- Köszönöm. hogy idcvezcttél. 
- Szivesen !!:'!tem, mondja 

1\cdves cgy:-~zcrüsCggel amaz. - lá
tom idegen \·agy erre. 

- Igen. Dt;lre utazunk. Itt a ti fa
lutokban tartottunk pihenőt. Anyám 
nagy beteg, és az orvosok melegebb 
vidékre küldték, hogy a napsugarak 
meggyól(vítsák. 

Mnjd kíváncslan kérdezi: 
- Hogy hívnak? 
- Jézusnak. ~s téged? 
- Magdolnának. Mária Magdol-

nának ... 
A két gyerek egymásra mosolyog 

és elindul mindegyik a maga útján. 

Meesek Mar~rit. 

Amig az éiPt gyors-vadul vágtat, 

Szent FerPnc szive fehi•r alázat. 

Illatos erdök dal-l'sendji-t issza, 

S attól lesz lelke mámoros tiszta. 



~ & postB; a szállitásokat. Mégis napo- pésztorkodéstani kommentár is kf-
- · klg ke~l várnunk:. Ezt az (lldozatot séri a tanulm(lnyt Ara 3 _ p 

azon'Qan szívesen hozzuk meg, mert · · · 
/,. _ tudjuk, mekkora feladat előtt (lll Szent Bonaventúra ELOLJAllOK 

·'·'- .· ··: ~ r. Haza! a A~NYKONYVE (De sex aUs Sera-
i<.·;_, . lA.. (,)._ 8 ka . P~.n~) ~- mfivét ismételten aj(ln)juk 

. -~.: ~~ tö" ~ k~- ~Altoztatnak laU.&_ elöf1ze- elolJárók, nevelök figyelmébe. Az 

[]ZE N [] MTJ ~~:g ~~:tka! I~~t;::;::~; ~~=J~~J:k .tan:~el~~ek 
. - - · •- ~_n megéllapithassuk: Y g Krl~tns Kirily tisztelete eimen 

· most Jelent meg legújabb kultusz-
Kedves Olvasóink l ézésé A "Bordoz6 Mliria" valláséleti sze- füzetünk Kedves Olvasóinknak Ter-

jük lapunk: és egyéb ~demé~y~!k :: :~~ 1clmen most jelent jesztöinknek és a Magyar Baréi ima
késedeiméért Mlnda y1a t d" k · · • . ..nce O. F. M. teoló- téborénak szeretettel ajánljuk. Ara 
mekkora erŐfeszitésse~ bo:yoU~'~ul~ gygiaJJ·t~árkiuvült konyvh,.':;. A ésnéprajzi 60 fillér. Megrendelhető kiadóhivata-

J egy .....,ogl. lelki- !unkban: Vác, Ferencrendi zárda. 

~~~~~~~~ 

Szerzeteselöljárók, hivatalfönökök 
nevelők, szülők, s minden felet~ 
legklasszikusabb pedagógiai útmuta
tója 

SZENT BONAVENTOKA 

Elöljárók Aranykönyve 
De sex aUs Serapbim 

eimen megjelent könyve. A szent 
szerzö úgy irta meg könyvét, hogy 
az alattvaló is magára Ismerjen ben
ne, s a.z elöljáró nagy feladataiban 
és tépelödnivalóiban a saját hibáit, 
kötelességeit, közösségi rendeltetését 
is felismerje. Ara 3.- P. 

A lelkipásztor és a népnevelő szá
méra frta 

P. DR. DAM JtroB O. F. M. 
legújabb könyvét 

A "Hordozó Mária,, vallás
életi szerepe Mátraalján 
Tanulmilly a JelkipWtori népraJz 

kiirébil 
elmen. Belevilágit a hordozható Má
riával kapcsolatos néprajzi és tár
sadalmi összefüggések mélyébe, majd • 
az egyházjog és a lelklpésztorkodás 
elveinek fényénél értékeli ennek a 
finom néplélektani és valláséleti je
lenségnek szerepét. Ara 3.- P. 

Felvétel a Ferencrendbe l 
SzeDt Ferenc A~ Yln.- kerUébe riraniE mln

deu UJát, aldt lsten keue!JM boaink bfv. 
A KAPISZ'l'RAN SZENT .JANOSROL NBVBZB'1"' 

FERENCES RENDTARTOMANY fikép lelldpústorb-
tlúaal, bel- '- ldllm!wa!ónl -ldUa lsten onúdL 
lllkltWil terillete a Nac7 llaUV Alfild '- a Danint61 
'- Felvidék kele&l riae. Kllúpt.DU. Wüat a Ua
beréQI Saerifl KolléPDJDbe, u ~ IfJaka& 
~ QJ"eDIIIi a aene&be nal feL A ~
Dilnéc elme: Buda.-t, D., ~t-klrti ll. 

A SZCZ IIARIAROL NBVBZE'IT PERENCEl 
RENDTARTOMANY a Jelkipústorkodú, ktll- '- bel
misszió melleH ttmnúluml tanárkodásBal la foclalko
Eik. Terlllete a Danintúl Es a Fel'ridék 11711Pti riae. 
Folyamodhatnak érettséctzettek vau oly UJalE, akik 
lel!'alább a ainmásium IV. -W:v'* J6 eredméDnyel 
vél!'ezték; felaibb osztályúak eliilYben réaelltlluek. A 
szerzetesl pr6baév elteltével a neméret&lléctMttek miDt 
tereuces papullveudékek véplk hlán,-.6 clmnádllmi ta
uulmáDYaikat. A Tartomán:vfiullkséc elme: Budap.-t, 
IV., Fereaelek-tere B. 

A SZENT ISTVANKOL NEVEZE'I"l' ERD2LYI 
FERENCES RENDTARTOMANY aa erdélyi katoliku 
manarsál' vallási és táraadaimf életét szenteli Es meutl 
meg bósi küzdelmek és apostoll vállalkozások f.riu a 
Uazinak, Lelkipásztorkodnak, tanitanak, bel- és ktll-
misszióban belyt állnak, a nemzetisél'ek kllzitt elsz6r6-
dott magyarokat kutatják tel Es szervezlk, stb. Felvé
telt n:veornek olyan Ifjak, .. ldk a kilzépiskola leplább 
IV. osztályát Jó eredménnyel végezték. A Tartomán7-
fónökség ~íme: Kolozsvár, Ferencesek. 

KérvéDYtlkblla caatoUák a kilvetkezi okmányo- 11ak Es tildll ecé.tzsél'i állapotára; 8. aa egye~ reudtane
bt: 1. Ke~Uevél; 1. bérmálási bizouyltvw; 3. uti- mánybau met~kfvánt vét~zettsécr'l iskolai bisonyft~l 
letéü kivonat a polPri anyakllnJ"'I blvataltól; t. erkill- 7. szülöl beleegyezés, melyben aa &ll kl van ttlntet.,.., 
ell blsoDYit'l'án7 a lelkéatll klllln leairt boritékban; bogy a azlllilk szerzetbe vonult gyermektlktlll, 'I'IIIJ' • 
l. ."... •IMQit~. ktllllnlle tekintettel a szemek. fo- szenettal anyagi támogatút nem várnak. 

SZENT FERENC DIVI? Ml:G MA KÖVESD, AZONNAL FOLYAMODlALI 



JÓ FERENCES KÖNYVEK 

Vlripzálak Sseat Pereae ál iánal éleiébil. Fioretti. 
(Szent Ferenc élete legendákban.) K6szegby 111-
hály dr. forditása. Ara 4.- P. 

Bargellini-Nagym/lz~Toky: 8d6aal su. Szlénai SBent 
Bernardin élete. Ara 6.- P. 

Dám Ince, OFM.: Penacea -me1. Ferences témák 
- Mai feladatolL Ara 7.- P. 

K Chrlstaller-P. N~: Sseat lúc. Ara 5.- P. 
P. Sinzii-P. N~: Bmben-.k a Yibarban. 

Ara 4.- P. 
Roznik Rajnér, OFII.: Kn.&a. útJáa. Ara 14.- P. 
P. Roznik Rajnér, O. 1'.11.: As ~. Aza 2.- P. 
P. Roml.k Rajnér, O. J'. M.: Bsellip'ów ál ~ 

Ara 2.- P. 
Kiss Szaléz, OFM.: lOadeid u Jatea6rll I...edmer llüria 

Franciaka anya jellemrajza. Ara 5.- P. 
P. Fenyvesay Jeromos O.P.: uo- ~. 

Szent Margit-antolóiiAL Két köet. Ara 25.- P. 
Dezséri Bachó László: A~ templ-" tkté· 

Bete. Ara 10.-- P. 
Dám Ince, OFM.: A ,.Bordomllúia" ftllfri'eU -

pe IUkaal.liD. Tanlllmia7 a lelkipúztori Dépra,jz 
köréb6L 12 képpel. Ara S.- P. 

Sz.ent Bonaventúra: B11Uú6k Ara~ De ex aUs 
Seraphlm. Ara 3.- P. 

KULTU8ZPOZB'i'Blft'K: 

• Aaslal SHDi Fereae uawele (80 fWér) 
8seat AD&al Uatelete (80 fDl«) 
IUl Sseat Telis u.tel.ee (80 flllér) 
Ludl f.ltatoaflr (80 flllér) 
l"f,,dalmu Sllbaup tWelete (80 flllS, 
8á.IIM& .__ ..... c.alfd (88 tlllél1 s-• J'-f t~ate~ete (80 fillér) 
Jésua Ssfve Uatelete (80 fillér) 
Bsellt Alma tlatelete (80 fillér) 
Sseat Enaéllet tilste1ete (80 fillér) 
Arp6dhúi Szent Maqit u.telete (81 fillért 
Krlatu K.lrib' u.telete (80 flllér) 
Sllillúkeresésbes llonlo&bat6 -tkép. (3.- p,, 
Hordozható Szencsalád-k:ép. (1.- P.) 
Hordozható lurdi képek. (3.- P.) 

A LELKI in.ET FERENCES MESTIRl!:l: 

Milánól Jakab: Aueretet uantnoka. Lelkiélet iskolá-
ja (3.50 P.) 

Szent Bonaventúra: Tlk6lete.é~r Ida tflkre (3.- P.) 
Ramon Lull: lmád6nak és ImidoHnak kl117ft. (4.- P~ 
Szent Bonaventúra: ae.6ll(etek a lelkeiiUIIel. (4.- P.t 
Váth János: L:rra CeelsUI. (4.- P.) 
P. Szed6 Dénes: P- lllmn~ (4.- P.l 

GWNOYOBI I"BllENaUU KONYVEK: 

P. dr. Lúzló Ak.os: A r-Iskola tennéaetbll-· 
WI pnblélllil (4.- P.) 

P. König Kelemen: A kereatéQ IDbúak eu-.. 
(5.- P.) 

P. dr. Nacy Konstaotul: A mau&r ka&allku eollú 
aemzeU ainatai (4.- P.) 

P. Németh Luclusz: A fereaces reN'aahfl:r tllr.élehli
Mire (4.- P.) 

P. Unyi Bemárdin: A mob6cal f-k tlrtéaete 
(4.- P.) 

EGYb FERENCES KIADVANYOK: 

P. dr. Dám Ince: r- IIJia6lé (kötve 4.- P.) 
P. Dám Ince: Krt.tu a ~ ldrál:ra. (l.- P.) 
P. Dám Ince: D- 8eotu aalftblek lUHikal ldadúa. 

(3.- P.) 
8Mid Perene bfvl Toborz6fllzet Szent Ferenc III. 

Reudjébe. (20 fWér.) 
Puszta:r Gábor: A f-.ead -Wia albaMaL (It 

fillér. 
Ervin Gábor: A tlkél~ lelé. (40 fillér.) 
llaroslzéld Zoltán: A -tkttl btc.úok ..,..-...._ 

20 búcsúsdallam kottával (50 fillér.) 
Fogadalmi emlékképek. (2.- P.) 
Ferences level.ez6lapok. (20 flllér.) 
Ferences szentképek. (5 fillér.) 
Harmadik rendi anyakönyv lvenként (40 tillér.) 
HannacSik rendJ eDén1 lapok darabja (10 fillér'.) 

·~ 
114, et.lwutod, 

/dUdd. -~~~l 

• 

P. FU'alr6 Filtlfa O. P. ll. Péce. 

Péter 8áDdonlé P6terréve. 

Sebaater .J'--6 Budakeszi. 

Kedv• Olft86laUrt ál terlealllnllért miDden 

b6aap eW _m,.UM Nael 'f 6nllor -!dmi-

kegoltádúL UIIMheD IIIIDdalua:rlua kapeloMd

laak Jálu k•e~:~l61._t • ._ -a napoa, • ep 

..avvet. eo HielEkel '*-Uü a __,.a 
AtP& llot.&Datért, Wk66rt, ......_ .... Edak&U 

Kap~Rtrán-Nyomda, Vic. 208111MI. ll. B. enred61J7el. Felelős ~: L6rtncz Jánoa. 
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