
XXI\'. ÉVF. 10. SZÁM 

1944. OKTÓBEH 15. 

FELEI.{JS KI-\IJÓ W:;s SZt:RKESZTÓ: MEG.JELENIK 

MINDEN HÓ 15-ÉN P. DR. DÁM INCE OFM. 

Hábo•·ús 
1944-ben 

i1uátlsá;; 
1'. Szigli Teofil O. F.l\1. 

Uram, mindíg szt•gi·nynck, a !'öld ú(·ska semmijé
nek éreztem magam, mcgis nem Tc voltál az, akihez 
cmclten1 n,yomorulnhJ.n ag~unJ • .ilatlt szavam ... :\lu!!otl 
kcrlt•k, tanits imádkozni s t'lni boldogan. 

Tanits m<'g kt•rh-k arra, hogy tudjam lehajtani ke
mény, konokra-szegett. gügüs Jcjetn, és sose mcrjem 
khiltani l;cll·d döl.Ytös nag~·-nu•reszcn: ~c1n, nem!! 

Ki•rlek, kön~·örgüm! Sokan vagyunk mi, árvák, bit
san bandukoló cmbt•r-g~·erckt·k, akik sirva siratjuk a 
multat és lt·lve tt'ljiik a jelt•nt, - figyl'lj, liram, így 
imádkozom ma, s kt'l'l'M'Ill rajtnnk-mt"gl'sÖ isteni Szí
ved: Jézus! Tanits nwg kt·rlek arra. hogy tudjam sze
retui vezető kezt•d, s ha viszl'l rügös, tüskés útakon, 
zltgó Ör\"l'H)'Ck, nu:I~·M·gek fl'leU, rá ne iissck a vezető 
kézre, s ne mondjam duzzogva, sl-rtl'lt-haragosan: ;\li
ért igy'! r-óe ezt: 

t:ram, rcth•g\'t" várom a holnapot, azt·rt imádko
zom ezt: adj napot. g~·ujts világot, n~·ujts melegel, add. 
add esak azt az t·g~·et: adj puszta éldl'l! 

r-ót•m kért•k holnaJJra semmit, Xt•m kell a kincs, 
nem kl'll a pompa, nt•m kell ... Csak a Kenyér. s a mi 
minden: üriu. nu·g itt a v<·tt·ktöl, t•ngt•dj bt•kében d
nem, - t•z a hohJaJIJJal rcll-r, a tiibbit vidd t•l. 

l'ram, ,.,ak ma leg-yen meg a ,.mindennapi", •·sak 
ma találjon meg T•·~:•·d. aki dolgozni tud s akar, csak 
még ma h•gyt•k h•galábh Elütted valaki ... 

F~nek••tlt•n kr;iter. tüzes JIUkol ma az élet (boldog 
ki meg-maradhat tt·stbcn t'Jllll'k, h·h·kbt•n fehérnek!), 
nim·s sokakban lstt•n, \·all;is. júsag, •·sak a biin, az átok 
~ a túlzott iint·rzt•t. l.t•las'lilani szt•rt.•tnt·nck, rram. 
bZt•nt triHtu~odrúl Tt't.:l'd. kin·rni SzivPd t'lnbt•ri szívek
böl, pPdig, ú. nl'lkiilt'd rni az. anti van. s nti az t•mb<'r'! 
h· reg, 

l'ram, halld. imüdkuwm, 1g~· káh·k ma Ti·ged: 
Nt• engt•tltl. ha látlak az ••szt•n•szl'll•·k kiizt v<·resen. 

1•ornsan, nadsJ.úllal kl'lt•dht•n. g-un~·l>alásthan a tiinki.in 
ülni ... ja.i, lll' •·n~:•·•hl hug~· t•n is tulafussak <·s vad 
kat·ajjal 'l't'J:I'II anuliit\·e a szl'llll'lllll' nt•zzek. mint ritt 
siiprl'th·k ,., vak-sZI'mtl'll'niil kt·nlNzt•m: ;\lundd. ki 
ütiitt m••~:'! ;\londti. kl'll-t• nll'~'! ... 

t·rant. ru• t'llt:.t·lhl. ho~.:v tiilii~lt•t.:Ps. ~t-rlü, va~~, \'l'l
kt•s s7.Ú jiijjün ajkai1nra. :~i• l út.:~· iP~~ t• n, hog~· bPszt·l
jl"k jút. vi~-:a~zt.llut, Ür\TIHit•:t.tt•sM'k s nt• hag~·jak ma
gam kürül ~Zt'll\'t•dni, ~•rni ~t·nki sznrnurkodút ... lstl'
ncm. add nw~.: t•zt is lltl'g - - rna~ 

f:s azt. ha al t·~ he..;titt·tlik. a fiild dühiirgü n~·iiges
M'I nu·grt·tnt•g, ha a \Tf\"iharhan runf'~olt t'.Jthl'r-tes
tf'k ('Sunk.iai ht'\"t•rnl'k !'-t:ll'rlt·~zt·t. fl.!~·ilkolnak tna 
ntinkPt, t ·rarn. lrt.i.lk llt'JH'dl't. d t' t•z a h;iburú. 
mnndj;ik; h;lr ~~~~·-•· hiinlelt·~htil TP \"t•llt•d t•l a ~unu
szak ('szi·t'.') t•n.~.:t•lltl. ht·rll'k. hogy t•n rna i·s ntint.lcn 

Lo\·erini: Szent Ferenc a mennyei szemletödi-s 
elragadtatásában. 

.. ma" jót teg~·ek. jót szeretetböl baráttal. ellenséggel. 
St•gíts cs ak j Íl t <·selekedni. mi·g akkor is, ha a jó
búl az t'mber~któl rí-szt"mre nem jut semmi ... 

A holnapra hát nem ki·rek semmit, hisz - lehet -
hnlnap már nem ll'szek az élőkkel itt .... a .. má"-ert 
kiinyiirgüm, l'ram, add az delet. a lélek detet, add 
,.,t a mindt"nnapit! 

úrízz meg minket, Vt'zess Í's sz~ress. mert l'sak 
igy szolgálhat Ti·g~d a li·lek, s l'Sak mélo:" ma lt'lo:"Y Jé
zus a mi1;nk, - a holnap .... a holnap'! ... minden ma
~~·ar szivb~n - n,; ke <· s J óság áltat - legyen a 
T i t• d! 
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iJ~~ ~-""· 
Szent Ferenc mlssd6ja a társadalomf:.ata. 

Az igazi boldogság a földön az elveszített paradi
csom után a názáreti kis házban uralkodott, ahol a 
szent család lakott. Szüz Mária, mint a legjobb Edes
anva s szcnt József, mint a leggondosabb Nevelöatya 
teljes egyetértésben éltek s minden gondolatuk a Gyer
mek Jézus volt, szemük rajta, hogy semmi baja ne le
IIJien. Neki éltek, Oérette fáradtak, kedt•ében jártak, 
hogv a legszükségesebbeket számára s::erényen megsze
rezzék. 

Minden házban füstölög a kémény, van nehézség, 
akad baj, szenvedés, megpróbáltatás: a szent családot 
sem kímélte meg a kereszt. Oda is betoppan! a fájda
lom, elég korán, mert az agg Simeon jörendölése előre 
megmondotta nekik. Nem jött készületlenül a testi-lelki 
kín, várták, számítottak reá. De ez nem fátyolozta be 
életük egét, ::okszóra nem nyitotta meg ajkukat, hanem 
bízó reménnyel tekintettek az Egre, honnét csak jó 
szállhat a földre. Mindkettöjüknek helyén volt a lelke, 
nem engedték, hogy bármi emberileg kellemetlen lelki 
egyeMúlyukat mebillentse. Bi::tak remiületleniil a jó Is
tenben, hogy a rájuk küldött csapás csak gondL·iselö 
kezének símogatása, ebből megértették, hogy akit a jó 
lsten szeret, azt megsanyargatja. Az égi Atya a földre 
szállt Fiát nem hagyhatja el, ebben az igazságban meg
gvözödhettek, ez adott Szüz Máriának és Szent Józsefnek 
emberfeletti erőt, kitartást, hogy az isteni Gyermekért 
és Gvermekkel hősiesen szenvedhettek. 

A szent család másolataiban is sokszor beköszö'llt 
a fájdalom, bekopugtat a kereszt, megjelenik a s::ent·e
dés: a szülök ne zugolódjanak, atyák-anyák, legyen he-

/yén a lelkük. A szomorúság sötét felhője hamar elvo
nul fejük felett s a kéklő ég elötünik s a ragyogó nap 
melegen ontja rá a fénylő sugarait. A családatya a leg
nagyobb csapásokban is béketiirö Jóbként viselkedik s 
11jkáról a s::ön1yü kifakadások helyett uz alázatos 1tleg
ctdás hangja szól: .,lsten adta, lsten elveszi, legyen ál
elott az O szent akarta. Ha lsten kezéből a jót elvesz
•zük, a rosszat miértne vennők el?" E szavakból meny
nyi megnyugvás és bizalom cseng ki. Gyermekeit is így 
neveli, fegyelmezi, talútja az életre. Ha hibáznak, fi
gyelmezteti öket: vigyá.:zatok, Istent ne haragítsátok 
a házra! A családanya lelkét is a remény tölti el, sokra 
nem t·ágyik, a keveset megbecsüli, igényei csekélyek, 
öt nem a föld elégíti ki, lelki gazdagságra törekszik, 
hogy gyermekeibe is ezt raktározhassa el. Egyszerií 
kiílsöleg, nagyszerű lelkileg. O is há::a népét vezeti lel
két•el s sz~:líd s::at•akkal békélteti meg sorsuk ellen ki
törö ÖJ'é!t, s szemüket az égre tereli, mert itt a földön 
minden 1deigtartó, mulandó; keresztény reménnyel tölti 
meg lelküket. ,.Atyám, legyen meg a te akaratod!" 
Atyám, a !e ke:eidbe ajánlom magam, családom, tes
tem, lelkemet! - iluen fohás::ok hagujúk el a terdárius 
s::iilök ajkát élet iik 1<'!11-eservesebb pillanataiban iJ. Mi
ért? Mert minden hónapban magukho= veszik az erő
sek kenyerét s ez:<'l a: Uristenre biz::ák sorsukat. Sze11! 
Ferenc tanácsá! nl<'gtartják: .,Vesd gondod az Urra és 
ó eltáplál téged." A biinbánó rend így neveli-kezeli u 
s::ülöket s t•ezcti a boldogság útján. Tapasztalják is, 
hogu ,.aki Iste11ben bizik, sohasem csalatkozik". 

P. Rétby Apollinárisz, O. F. M. 

TU ES 8ACEBD08 • • • 
(Sorok egy pap lelki-naplójából.) 

P. Papp Asztrik O. F. M. 

I. KJ vauok? •.• 

Ma azt kérdeztem: - Ki vagyok? ... 
S a Lélek szólt: - Hát nem tudod• 
&ent ihletésü dalnokok, 
próféták, pátriárkaajkak 
jósolták jóelöre jöttödet. 
,.Te pap vagy mindörökké ... ,.Két kezed, 
a szived, nyelved, szemed, ajkad 
tisztított, szent agyagból gyurta ki 
az Alkotó: a Jegtisztább Csodát 
fogod egykor érinteni ... 
Az. örök Elme tervezte lelkedet, 
már jóelöre törődött veled. 
öröktől fogva ott dédelgetett 
me leg, teremtő keblén . . . Homlokod 
felett tündöklő tüzesillag ragyog. 
szebb, mint a \'égtelenség térein 
száguldó fényes csillagok -. 
s örök időkön át ragyogni fog ... 
Szavadra, hog)•ha megszólalsz. hegyek 
omolnak össze, égi angyalok 
figyelnek s lesznek engedelmesek 
Valóban: por Jétedre 
olyanná lettél, mint az istenek . 

U. Az A.Jdozat, amelynél szolgál ... 
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Egymáshoz itt alig beszélünk. 
alig van egymáshoz szavunk. 
nézzük egymást, érintjük egymitst. 
izleljük egymást: hallgatunk ... 
Csak én beszélek - Rólad - halkan 
az Atyához, a néphez, vagy magam 

felé, figyelve Szived dobbanását. 
lélekzeted felszlvja ajakam; 
örök igékben szólok, melyeket 
a Lélek úgy rágott belém, 
melyeknek sejtem csak a titkát, 
anélkül, hogy megérteném ... 
Számunkra minden elsülyed, 
a gyertya lángja hiába sercen. 
hiába búg az orgona ... 
Egy örök tündöklésű percben 
beléd olvad a lelkem szótlanul .. 
A Tüz körül kúválygó szikra 
a Lángtenge1·be \'iss7.ahull ... 

lll .. o\z áldozat, melyeot maga nevi·bt-n mutat be ... 

Ma megtudtam: a nagy-nagy Aldozat 
rnellett. melyet naponkint felajúnl 
a Te ne\'edben -- ministránsod is 
bemutatja az. ö úldo7.atút ... 
Ccmfiteor: - Tisztítsd meg engem. 
hogy Neked tetsző, húfehé1· ll'g~·l'k 
Offerturi um: - Suscipe ... 
fogadd el testem-lelkemet . 
Atníltu:cis: - \'ilúg fiúból 
tenfiadd ú \'Úitoztatsz lassan; 
s az Alclo:cis: - magadba vonsz 
megst•mmlsitö l=:gi Katlan .. 

Tuaurn: mit cg(•:-;z l·lct<~·n át 
mloltatlan szolgild bemutat. 
"z b hamu\'Ú kl•ll hogy O:•gjen. 
a pap s a bár{my itt is egy személyben 
egyetlen égő úl:luzat .. 



"Hazánk reménye ... " 
Soha sem éreztük oly közelról, mint ma, 

mekkora szakadék választ el bennünket Kdet
tóL Fajtánk Keletról került a Kárpátok meden
céjébe, s amint átlépte a havasokat, új világot 
érzett a szellem légterében, gyenge volt az ősi 
forrás ahhoz, hogy a Duna-Tisza táján is éltetni, 
kultúrfölényt teremteni tudjon. Nyugat keresz
tény kultúrája emelkedőben, virágzásba szök
kenöben, hatókörében csak alkalmazkodni lehe
tett, újat fakasztani nem. A magyarság és a ke
resztény kultúra egyesüléséből s7.ületett meg sa
játos, minden Í7.ében keres?.tény, és minden ere
zetében magyar műveltségünk. Már a tatáriárás 
ideién érett kereszténJI kultúránk állt hatalmas 
~.~ bevehetetlen falat Kelet és Nyugat között. S 
azóta is ezt a szerepet játsszuk. 

Kelet minden ereje megtört ezen a szelle
miségen. ME>rt nE'm a fegyvereinkE>n fáradtak ki. 
- volt idő. amikor azon is -. hanPm lélE>kkE>I 
nPm bírták. Idegenek voltunk KE>letnek. Más 
világ tagjai vagyunk. 

E7.en nem változtatott a szomszédos kelt-ti 
népek megkerE>sztPlkedése sem. Az a keresz
tP.nvség. amely Keleten mE'ghonosodott. kE>zdet
töl az államhatalom szolgája. politikai érdekei
nek eszköw \·olt. nem pedig nevelőjE'. Nem ho
zott közelebb bennünkE't az általában vett kl'
resztén~·sP.g sem. Mi római keresztények va
q)nmk. Ebben a s7.uverén fogalomban az Egu
IJá;: n~nek é.~ nemzetek anyja. táplálója, nevelő
je, a::: európaiság megteremtője. Ezen a közös 
g~·ök!'•ren még nz sPm. változtatott lényegE>sen. 
hogv pnnPk a római kPresztém·ségnek elté\•edt 
!!\·ermf'kPi \'annak. nem err,·szer l'gész országok 
fe~zülnck makarsul Pllenében. E7. Európában 
r·saládi bon~·odalom. Az európaiság maga áll. s 
"t·öt ie!Pnt ma is . 

. '\zi>rt \'a!!nmk az európai kereszténY kul
t úra n'•döbústvái. me rt ezt a szelll'met hordoz
wk mal!tmkh;m. Itt rsak k·alcmdokat _járhat Kr>
,,.,. dc• lw:::ár soha ll f' lll teri'mther. LE>gkP\'Psbl'>. 
i~tPnta!!adó {•s a;: Purópai f'mhPrPszmP.nvt meg
~cmmi~itn fn1·májáhan. 

* * 
Ezt ;1 hitl't ki kPll P!~('szitPnünk az Isten 

Pllndnl:lt:ti\"11. IstPn iiriik tct·\·dbPn szülPt"tt meg 
;1 tiit·t(•nph•m. s szl•rintP alitkulnnk korszakok 
, .'•·mi•n\Ti i•s bnnYodalmai Az PmhPr tnll.!'édiá
iúnak ;'trnY(•k,t {•púgy ,·(•gig,·nnul a tiirtéon•·lmen. 
··h nt''' az "''''PS PmhPrben is forradalm" t. bu
k;'l,! ,· .. , ,·,; ;:t,·tiilPtí•st. (·ktkl'dn•t ip lent. A törti•
IH"ll'nl ki•t,{·~•tl'lPniil h•l!na! 1Vnhb tragécliúia a 
h:'tl)(lrú. l~ldtli'\'Ubsában mind('n Prkiilcsi (•rtt'•kPt 
fp]n'l!!. s soha nPm sPi1Ptt arám·nkban Plli1Pdi 
,··n·i·n\'l·siilni 'ZPI1\'Prlí•l\'t'inkt•t. l:nmangó iisztö
twinkPt. IstPn az l'gYí•n í•s ;1 kiizös~í·g ml'gprl'l
b:íltat:isa {•s ,zpm·pcJ(•sl'. Prkiilcsi' éos kl'g\'Pimi 
\'l'sztps(•gl'i nwll!'tt is diadalmasan tária a maga 
t'ltjút. s alapnzza ml'g az aljasság P.s bíín. iga7.
siu!tal:lllsft" ,·.s kt•r!vetll'nsé•.!.! iirví•nvl'i közppettl' 
:1 maga diL·,iisí•gét. az l'l'l'll~· i•s a kl'g~·l'll•m. az 

igazságosság és a szeretet győzelmét. 
Ebben az örök elgondolásban minden nép

nek megvan a maga rendeltetése, hivatása. Hogy 
a nemzeti lét hivatást jelent, Európa egyetlen 
népe sem érzi oly mélyen, rnint legősibb állama, 
a magyar nemzet. Nem évtizedek, vagy egy-két 
század. hanem évezred változatlan állameszméje 
áll helyt a magyar földön. Küldetésünk nem 
zárult le napjainkig. S a jelek szerint, ma sem 
a vég unaimával és tehetetlenségével nézzük az 
elkép7.elhetó legnagyobb nemzeti veszedelmet. 
A legkisebb magyar is úgy érzi, hogy megáll
juk helyünket. ha mindenki úgy gondolkozik, 
mint ö. Valahol másutt kell a gátnak szakadnia, 
ha nem bírjuk már, nem a magyar lelkiségen. 

Nemzeti hivatásunk tudata annak a jele, 
hogy a történelmi erőket irányító Gondviselés, 
ennek a tudatnak is erőt és fennállást biztosít. 
Az önvédelem az Isten szemében is igazságos 
jogeim a küzdelemre. Mi, magyarok, tudja az 
egész világ, csak ezért az Igazságért vettünk 
fegyvert a kezünkbe. Küzdelmünk szó szerint 
keresztes háború és keresztény értékmentés. 
Védelme milliók hitének, egy világrész krisztusi 

Kössünk szép koszorút Szüz Máriának. 
Kiben e világnak új napja támadt. 
üdvözlégy Mária! Világ csodája! 
Dt>rits ft'nyt az édc.s magyar hazára! 
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élet- és kul•.:;,rfoJ·májának. Ilyen eszmék hordo
zói, nefl" a rég és az elmúlás várományosai. 

• • • 
Végül, több jámbor nemzeti hagyománynál 

és hitnél az bizodalom, amelyet a Magyarak 
Nagyasszonyának oltalmába ,·etünk. Évezredes 
fennmaradásunk egyenest létiink valláserkölcsi 
alapjá1;ci avatta a Mária-országa eszméjét. Úgy 
beletartozik erőinkbe, mint a szentistváni állam
eszme, a szent Korona, tö1·ténelmi határaink 
alkotmányunk. vaby bármelyik lételvünk Egy 
nép se tudja úgy igazolni Pátronájába vetett bi
zalmát, rnint mi. Minden újjászületésünk törté
nelmi csoda. mert se erőnk. se ,·ezetőségünk. se 
összetartásunk. se valláserkölcsi buzgóságunk 
nem volt hozzá. Mintha ép abban a pillanatban 
viszonozná az iránta táplált reménységet, amely
ben anyagilag és lelkileg a legg~·engébbek va
gyunk. 

Ma is szegén:--·ek vagYunk. A világ eg~rik 
legszegényebb és legjobban megbénított orszá
ga. Hogy a lelkünk mint áll. azt esak az lsten 
bírálhatja. A külső jelek szerint. f'lmondhatjuk, 
hogy lsten annyi kegyelme után (jubileumi 
évek. Eucharisztikus kongresszus. katolikus meg
újulás, Árpádházi Margit szenttéa,·atása. stb.) 
ebben is állunk úg~·. mint kevés nép a világon. 
Ne vegye szerénytelenségnek és gögnek Nagy-

asszonyunk, ha ezek után nagyon bizunk benne. 
Sőt, elsősdrban benne van minden reményünk! 
Közbenjáró hatalmát szent hitünk támasztja 
alá, Hazánk védelmére történelmi tisztsége hívja 
fel. 

S hogy érdemeket szerezzünk, segítségére, 
áldozatul ajánljuk fel hős katonáink harcát, 
szenvedését, vérét; bombázott városaink és üze
meink élet- és an:vagáldozatát; özvegyeink, ár
váink. nincstelenjeink, hontalanjaink könnyeit. 
minden magyarnak nélkülözését, imádságát, 
Isten- és hazaszeretetét. Az édes Hazától elsza
kított és elmbolt mag~·arságnak határtalan bá
natát és vértanúságát .... 

.. ú Na~·asszony. nemzetünk reménye .... 
~zállj közénk és sírj Te is \'Piünk. Könnyeiddel 
mPntsd meg m•mzetünk!" 

• • • 
A legnehezebb ösz ködösödik ránk. amelyet 

,·alaha is megértünk! Nagyasszonyunkba, nem
zeti erénwinkbe. Yalláserkölc~i erőinkbe vetett 
hittel d1:juk a tell•t. A hó is új életet érlel, bár 
a fag~· és a hideg más sejtelmeket színlel. Nt> 
hig~·jünk a látszatoknak. Jön a tavasz! Új erő. 
ú.i mag~·ar l>!et. boldogság. szebb s nagyobb 
l\'Tag~·arországról hoz hírt a Kárpátok hős vé
clöinek sóhajúból az iíszi szPIHí ... 

-i 

A gyermek,iátszóterek a népiség szolgálatában 
Első tekintetre azt gondolh,ttnók. hog~· csak ped<t

gó!!iai. illetve \"<tlláspedagó~iai. mú,: ,·onntkozMban 
gvermekvédelmi. C'salád\"É'delmi > nc>mzet\"!'delmi jelen
tö~ége \"an az utdtra >zab<tditott (·, m'nden felüg~·e!et 
alól kikerült gyeimekek nni1·i. >ZC'ITPZ!'tt. fe1·enC'e~ 
módszerü játszót<>ri ö~~zefog~~ának. Aki azonban job
ban ismeri ezeket az or~?.á.gszc>rte IÉ'te,:itett s a Ma
gyar Barátban i~ i~mertetett pée,i. hctt\·ani. debreeeni. 
stb. gyennekjátszóterek igazi mül(öd{>,-{•t. mpggvözöd
hetett arról. hog~· ezek " hiá.,,·t betöltö s7odáli~ inH•z
mények a magvar népi~é.e: i'merPti·t i·s iTté·keinek fel
használását is hatékon~·an szo!.e: .. •liák. 

Vallá~osság és ha:mfi<tssúg •nha el nem nih>ztható 
fogalmak! Hazáját pedig iaaz:\'1 <"<ak az szt>I"c>theti. aki 
elf.~gé i::::m~ri é~ értéke!i ann:1l< f<J~rlr~izút. kul1úrili:·,f. 
népének le!két. S?.nk:"ts;.:t . . Hilt ih·en imwretterie~ztii 
ne\·e!ö !nunké1 fnh·ik n:vftrnn a mi .hil~llltl'I"Pinken n 
rend~zeresen lminden \·a~ál·nap (•,: ünnef'lenl t;ll·tott 'r
.iúsági S7.abétdtf>ri ~!öad{t~nk k~rc•d)P'"'. :11niknr is a k~t
lön e cl•!r·<l alaku!t ifj. {•nokk:n· 1 ~TC'Z<'; Rn1-:~·(·1a"l <''c
\·eníti fp! is k~dvel!f'ti n1cog a ,P\'f'!'nlrkPkkel " ~zf'hh
nél-~zebb ni·pda:ok,tf: c>g~· m;i~ik "'''P'>r1 " .. !\fa<F•r
kák" alakító oszt~lb·a a g~·ön~:Cirií...;(•!!~' .... n('•pi j·'1té+~nk 
bemutatá~á\"<tl l"!'mf'kPI s az itifaluk bemutatott iftté>k
rlalokat >Zünet nélkiil .iitts~za azhn " h<>:rl.,g ~~·ei·m<'k
sereg: a közkedvelt .. G:'-·<l~1~~·ö~o.h'>kn.:•t{t~ok'· <l magYar 
zenére épitett mag~·<lr tún<'nknt i~n1PJ~C'tik (·,.,. kC'dv~Úe
tik meog a kiJ-: mag:~·arnkkal: a .Hunt"u' G:'11·d;~" ll1P~
Te!enítö o.!':ztf1l:\' hh·atús.c'l a zam;:1to~ n(··pi ;Jdorn:'tk. kilz
mondftsok. huncuts.."lgnk mr)[!ött r~iti;zö ni·n!l·~f'k i!'lTI~'r
tetése: mig .. Y.ig;tlmi Gúrdúnk"" k:,Pbb ni·pi 'zinmii\"o'k 
elóadft:-:ok ri•vé-n aknrja ~znlgf1lni :1 nl·pi . ..:i·~ ennrlo!;t
tát. lg~· ifj. 1\füked\·e!ö Gárdf1nk :-:1.inte kir'n·úlngo~:tn 
a m'ni,;i,g jegvében áll. 

Am ugyanezt látjuk :1 !2\'C'J"I11~kPk ;'dtttl l'agv":.ró 
szemekkel \"égigé)\"{'zett tündi·r~zt·p húh~7ínhúzi Pló
t~dúsokon i~! Bftbelöadftsaink ~,·i)n~:örü nt'•pme~é-kct 
mutatnak be <IZ apri>súgoknnk. mclvek tele népie~ szin
r.el. izze!. 7;:•n1:1ttoll. nt·pvidl·l<~:k l<ü~i)nl<.'ge~ ~:!_i:'ttos . .:{l_~;d-
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,·al. A maa,·ar úllal\·ilúg (>,: m"d:"t!Tilil.g megismer
tt'tése é~ ml'gked\"Pitett'St' is tudntos feladatunk. vala
mint kidombm·ítani :t n(•p fl'I"mt;,?<'f fell'! ti kapc-~olatai
n<tk mindennnpi ml'<:n~·ilatkoz:i~ait ... Ü.gv szintén fü
,zei·ezziik bemutat<">inl>at alk<tlmi n(•pdalokkal... Pl. 
<•z .. Eil'k és Ubul" \"iharo' tet,:z(•,m·i:,·;"mít:isokkal kí
<·•1 bemut<Jt{tsa ut:"tn <'!!\" sem fpl~.iti el a népd<tl é~ 
:-lol.a;crek küzti i•rtl·1·a11k kültinbsfogét. 

G~·ermekjút>'7.Úterc-inJ.: <'!!~·ik nag~· t'I"téke az ifj. és 
<:ve>rmek-kön,·,·t;"u·. - A tiibbszúz kötet ö~s:<P\':Íio.e:atá
"inál fö>Zempontnak t;•rt.iuk lc>g>zehh népmest;inknek 
es leg(•rtt'kP~ebb n6pi íróink megfelelő termékeinek 
<!'"ermekeink ll'lkébl' \"aló útii!tet<';:ét. fölc!ré~ze>k nép
,·is<>leté>nek. né•pszokú,:ainnk, n<'pi tubidonság:lin<tk 
mt>[!i;:mi'I"tet<'~é·t. nyel\·(·nf'k. lelké-nek. z<>n<•iének. v<tllá
.:n.:s:"l~únak megkPrl\·e-~tc-t<··sé•t. Ut!~~~nt~~zt a ·eélt ~zolgúl
,;.k a küliinf(•!e. ré·sziikrl' i;"n·atott fol,·c"tiratok. - E7.1'n
·.;,_ :il a hl'ti n1l.l:o:ot· kf'rp1{ben kíi1i>n n:q1 \':1'1 b(':'tllíh·a 
• ~··t:-1:Jnui:-:[t~osahh nl·pnlPSt-.k h;Jn.cszúrók!)J1 :'tf \·al<l i~

rnPrtt~~1t'•...;•'•re. ki\lön n:1p nl·ndal-r'u·;'q·:· újak t·Inul<.'l.s!Ílrll; 
,,·.,'l.l'n ·nk túl~úl\·h~n, nt•pcttlok:lt t··s nla~\·ar nútúkat 
:·iil\·rt::. C\';tknn !..:ir(,ndul;'l:.:ain!·: :dl.:::l:ln:·n·:t! csak nép
.1 .~flk:lt .~7:tl>nd t!.\'t'l'llll'l·a·inknC'k ú~].;:iit.hr•n t··s a ~zaharl
h·nl 1.1r1c:tt (']i"•:td;",...;,l].::qn t'•nf..'kP~Ili. Ft.·dL•tt hPlvi.sl•günk
hP'l ld fü~·u.C'~I1P11 nt", d':' iz L nlt'~1irli:.:t··~i. nlPzih~a;rdasitgi. 
. ..:tb tl•r:.::~··pPk. ,·:tl:nnint nl·pvist>lv'i. nt·p:.:znká!.;;nkat be-
111:11:•!Ú ~th. n~h11rn:link ú~~·:-:;~:n·~··n ;1 Jl(··pi _gondolat 
t•~~~· .. t';~f:'tlwn :'tl~:t!1<tl.::. 

A fpnti :-..: P[!~·,··h nl;!!!:'ltc"J} ~··rtt•'Hhl :.:zPrnpnntnk f"k~g:t·· 
.:.!· ''~~ 1:'d( honh·n•it.'·t ;111n:d-: a nLt~!.•:o~r nt".p~q··~ .szolcúla
!;·,,.1 .·t!;í1on nt··pnP\"t'!,·; Jntmk:'tn:tk. nH•!.'·C't ~\'Pl'm('kült
: .. ,r·,•:·r .. ink \"tt~r·)..:ít:•ntil-\ <t dr;"t).!;t !llti).!Var t!\'Prmek IC'lki 

""'-t>llf.·!lll nt"·p].;:tlltúr:·d:·,.l:tk i:l\·:·., .. , .:\ p(··c:-i f··s rieby·e
,-,.:1: i:·lt ... ;t·,:··n•in'.;n· hu!!;d11tt ;lP:..!tll~.~;-,;.:;r hnrnh:'tk Pbben 
;, tl11tnk:"t!J;tn 1:-: .. h:td:("l·Jt·· J:',tn&lk' Va!f'1b:tn ]('het-c ie
;'·ttti',.-.;t>bb nt.'Jll!Pfnlt·ntf", tnun~({l1 •;t.·~~t.'zni a h·tza javflrn. 
n1int vt'•dr·rti i·:-: 11f'\"Plni ~~ fajti . .:zL1~:"11::!nf a .Hi\·() nemze-

P. Sa ll Szil\'rsztl'r 0. F. M. 



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

. Szent Gergely pápa tündöklő egyénisége év
szazadokra besugározta Szent Péter trónját böl
cseséggel és világtörténelmi nagyságának fényével. 
Külö?ösen a 7. század első felében uralkodó pápák 
elvezik ennek a nagyságnak áldását. 604-től 655-i 
i~~közben tíz pápa 1·i.~elte a tiarát, úgymint: Sabi
man, lll. Bonifác, IV. Bonifác, Sz. Adeodát, V. Bo
nifác, l. llónor. Sze1•erin, IV. Já1ws. I. Teodór, é.~ 
l Szent Márton. 

Ezek a főpapok is belPírták nevükPt az egyház
i-s vílágtörténelPm könvvébe kiváló tettekkel és a 
krisztusi tanok apostoli ·hírdPtl'Sl'Vel. de Nagy Szent 
GergPly csodálatos wzéreg~·('nis('gére ők is, mint 
követendő örök p(•ldaképre !Pkintettek. Közös jel
lemvonásuk !'olt a s:::egények. betegek, elhagya
tottak árrák s::eretete és m in den eszközzelvaló hat
hatós meg.~egíté.•e. ahogy ezt Krísztus Urunk taní
totta. EbbPn aztún ha•árt npm ismprtek. Különösen 
kitünt Pbbpn a i<'gkrisztusibb csPlekPdetben I. Ti-
1'adar pápa (642-li-l!!). akiriil Platina. a nagy pápa
törtém,tíró mondja. hogy .. 1·alóságosan <-.~odá.~ jósáo
oa l karolta fel a s:::egén yek iioyét a:: l -'feni Jó Pás:
tnr példájára." 

Szabinián pápa (604-li06) használta dőször az 
istentiszteld alatt a cspng<'tyíít. hog~· .wlezze a szent
misp fontosabb részpit. F.bbiil a szokásból fpjlődött 
a későbbi P\·századok folvamán a harangok az is
tPntiszt!'!PirP való bPállít.ása. 

lll. Bonifác (607-607) n~·olc hónapra terjedő 
uralkodása alatt a pápa\·álasztás fontos üg~·(·t r!'n
dPZ!!'. ElrPndeltP. hog~· az új papát csak három nap 
mulva IPhPt m<'g\·álasztani. X. Gcroely e::t a:: időt 
'l napra állapitotta nw.!~. mig XI. Pius pápa 15 nap
ra tPrjPsztettP ki. hog~· m(·g a fiilrl Jpgtávolibb ré
szi'n lakó hihoro~ is ri•sz~ \"Pht'SSl'll a?on. 

Aki az Öriik Vúrn.<t !áita. az b:znnvára a Pau
theaura i~ Pmli,kszik. a 1'érta111ikrrílu<'1:. S::ii::: Mária 
t<'mplomra. Nos. n•. S:::l'ut RrJJ!ifác· nápa 1608--615! 
\'olt az. aki ezt az iisi pn(!án~·-római szpntélyt át
alakította é·s katoliku.< ist<'nlisztl'IPtrt• bt>n:>nd!'Zt!'. 
U~yancsak Pttiil a pápútr)J. aki a \'l~rtanúkat és az 
t-rban t>]hun~·takat •is;tt·ltt". szúrmazik az az intéz-

S:r.:•nt FP.rf'!nc- halála 
~ ....... 

kedés, hogy a Mindenszentek ünnepe után való napon 
a Halottakról való megemlékezés napja ünnepeltes
sék. 

Majdnem 13 évig uralkodott I. Hónor pá.pa 
(625-638}. Ez a·ránylag hosszú idő alatt kevés, ki
felé is ható cselekedetet jegyzett fel a történelem. 
De annál többet mond az őskereszténység történe
tének főforrása, a Liber Pontificalis ezzel a néhány 
szóval: "multa bona fecit", nagyon sok jót tett! 
Egyik kiváló kortársa, a híres bobbioi kolostornak 
főriöke. János apát így jellemzi őt: "éber hitet ka
pott az Úrtól, a jó tanács lelkének áldása volt rajta; 
kitünt tudományának és tanításának mélysége és 
llit/:!úsége, valamint mély alázatossága és cselekvő 
szeretete által." 

Ugyanezekkel a tulajdonságokkal ékeskedett 
Szet>erin pápa, aki (640-640) csak két hónapig ült 
Szent Péter trónján, valamint IV. János pápa (640-
642). Az utóbbinak nagy szeretete a rabszolgák szo
morú sorsát is igyekezett megváltoztatni. 

A befelé való erélyes működést folytatták I. 
Tiradar (642-649) és I. Szent Márton pápák (649-
655). az utóbbinak kormányzati éveibe rengeteg 
k<'serűség vegyült az Egyház keleti részének örökös 
nyugtalansága következtében. 

Legforróbb nemzeti. társadalmi és vallési problé
máinkra válaszolnak tudósok és irók az Új :l!:let leg
újabb nyári számában. A spiritizmus tudományos és 
1•allási szerepéröl számol be lenyügözóen érdekes ta
nulmányban Holik professzor. Sinkó Ferenc a hősi és 
s:Pntséai eszmény harmóniájáról. Pfeiffer kanonok a 
ker<'szt~n ,, közösségi érzésröl. Saád Béla a keresztény 
optimi::m;csról írnak. Belfér Béla folytatja cikksoroza
túl Oroszors::dg és az elsö világhábortí elmen. Angyal 
En<lrp a Dunántúl irodalmi s::erepét. Körtvélyesi Fe
o·r·nr· ,,z <'rdélyi magyar görögkatolikusok helyzetét. 
Pás:tor Lajos pedi~ a katolikus történeti -néprajz fel
nrlatait tárgvalia. Bárdosi-Németh János és Biró And
rás ,·er~ei. kön.vvszemle É's glossza-rov.::t egésziti ki az 
Plewn c.,- szinvomlas lapot. - Szerkesztöség és Kiadó
hi,·atal: Budapest. IT .. Csalogány-u. 341 a. T.: 355-769. 
E:,·; előfizetési díj: 18.- P. 
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V I G A_~ -~ T A _L_S)~-----------1 Dr. Monostory Elekné. 

Időszerű kérdés ma. a tömPgtemetések idej,>n: 
Mit tud adni Isten a g~rászoló családoknak? 

F.gyáltalán békésebben fogadják-C' az C'h·á\ás fáj
rtalmát azok. akik htenbC'n dnek'' 

Néhány é\'\·ei l'Zl'liítt tl'mettek Egerben l'gy 
kedves, aranyos fiúcskát. Igazi mintagyerl'k volt. 
minden szülö boldogan mondta volna magáénak. 
Szülei mégis l'Zt tudták írni a .c~·ászjl'il'ntésrl': Há
latelt SZÍ\'\'ei köszönjük nPked Urunk. hogy tíz 
évre nekünk adtad öt. - Tisztában \'Oitak azzal. 
hogy minden \éll'k Ist,•n<'. Csak PC~· rii\·id földi 
életre' ad át bl'nnünkl't sz<'rPttl'inknl'k. 

Mária Amália. würtPnbPrgi hl'rcPgni\t 16 l'\'l'S 
korában hívta magához az (rr. ÉdPs~m~·ja ig~· bP
~zÉ'lt a haldoklóhoz: 

- Az égnek nP\'PitPlek. most k(•szs&ggl'l adlak 
37 égnPk. Elmégy ahhoz a Jézushoz. aki inhhall 
szeret. mint anyád ,;s apád. 

Liziöi TerézkP l'gyik !Ps'v(•n• már :i hónapos 
korában koporsóba kPrült. .-\ h•mpt(•spn \·alaki mt•g
jegyezte: 

- Ezért az araszn~·i (•il'ti•rt igazán kár \'olt az 
anyjának szem·Pdni. 

Kis TPréz édPsan~·ja nwgbot ránknznt t <'Zl'n a 
kijelentésen: 

- Hog~· mnndhatnak il~·pt'? Hiszpn ,. parányi 
szenvedéssel mPg\·ásárolhattuk a kicsinPk az örök 
hnldngságot. 

1mP. így \'igasztalódnak az lstl'nbt•n !•lii csalá~ 
dok a sír m·itott száiánál. Í!!\' esitul <'l ht•nnük a 
fájdalom. Í~\- hal:-u\. l'i .l sz<'n\·l'd(•s. 

És vi•gül mi•g <'!!~- l!•pl-s \'ill1 a l'sa\ád (·\l'léb,·n: 

A. SPtkowicz· Orsós Uoldo~easszony. 
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a halál után a feltámadás. a megsemmisülés után 
fl megdicsőülés. az Plválás után a holdog tijratalál
lrorzás. 

A házastársak kötelesek egymást szent életre 
segíteni. (Ne ijC'djünk mC'g a szótól! Szentté lenni 
annyit. jelent. mint hüC'n. kítartóan szl'rPtni az 
Istent.) És kötelesek a szüli\k gyermPkeíkPt szC'nt 
i>\etre nevelni. XI. Pius pápa mondja: NPm Pll'g. ha 
a szülők. akármilyPn szolgálókat nPvPinPk az lstPn
nPk; nevelj!'nC'k polgártársakat a szl'nll•km•k! 

NC'm régen még köztünk járt <'.!!~' C'!!:VsZPrii 
fprpnces barát: Szabin tl'St\'(•r. N&hánv Í'\'\'l'l l'Z

Plőtt mi-g látta öt az C'grí. a g~·iing~·iisi kolostor. 
Ma pedig a szülöfaluja tC'mnlomában P!!V oltárk!•p 
hC'l~·C' ün•sen áll. A pápa diinti-sérp \"árnak. ho~~
Szabín testvér képi-t függpszthPss{>k oda. 

Va.i.ion mílyPn f>rzf>ssPI ](•p ahha a ll'mp\omha 
az édesanya? 

V aev 'mit i•rl'ZhC'I az ugvanc~ak maE!var Stratt
mann h~rcpg fp\ps(ogp, ha ;.mJí•kPibl'n kutatva rá
iiin arra. hogv talán ii is sl'gíl,(•g(•n• \'olt férii·nPk 
a szpnt éll•tbC.n' Mínd<"1 Pmlwri ki·nzl'IPtl't fiilül
múl. mil~·pn boldog találkozásuk ll' sz ma id <'gvszPr. 
- od n fönt. 

Ki tud.ia hán~· swnt iár m:1 ;, kii-,tünk. itt a 
mi szürkP utcáinkon' Ki tudia húnv ft'•ri. fp\ps(•g. 
""'l. <Pl\'a. gvprmek. tC'sl\·{>r fog ma iri ú ijnnl!<Pli :1 
nwnn~·h<·n a· holdog újra ~alá\knzúsnól'' 
<':-~.<~~~..(i-Q-}0-,".._y~~("'Y-;._~~, ..... _. ':· :_.-.. ·~>_:,r.._~ 1.;• 

Alverna csúcsán 
\l;·~a..:bd :--toi.::C:111 PL!.'' t·· i il' l :1 h.!r'·t"l.!. 

r(•!('!l1P11l•k 1ifkn:-- Prill.::. 
~I"PI11 Ft'JT:'t' .\1·,-",n\-: ":IÍ\'t' ·, :• • h·tr 1'"...! 

J.aud·•:-;rp /P!l~t>t' ":n:~-L:·•~:ITH! 

:\!:•11 _it.'!.!\'f'J'f'll1 ll~\· hr•rt.oJH.! P/ .1 :1; ::..! lll'." 

t·: .. •~l-tl.!tl .... \··jhp llH'I"I'""/!l .'/f'l"!1(· 6 

:\h'·:.:. ll··rlu•J t· .... f,,·dh •' ~.;r.' ;-: n•-:!"' 

dr· !rlin~ tuz~· .... '.·:.~!c•m;L· 

!n:·;-.; .. ..:!:k S/('~1~ .\~\-::p;.; .• 1;.; ,., .,, :~t· 

:".:Pin ;z!'\·lrn~.;. 1~1 , ... • .. 1·· ;•:-...,f•:11 

!-'-'··n·1n1<'-. Kr;..., ·l·: ... ·~:n 

t .;;1' ) ''\! kt 'l' •• ·•!', '' , 

:11 ! 1' ;.: : l ~· .... / 

: ........ :l\:;.... /t': l • ···:\ \)z: 1 1:1~1) z': t"··t'llrlh' 

lf\li\ ... 
. 1:::1: t•dt•:-- \"::---.;h>~:L...!, l ..... t''l:...!, , .... lz ,n:.:. !1·! ujr;t-újr,t' 



"Nincs vonzóbb, mint őssze! a romok .. " 
(Claudel.) 

Oszi séta a romok között ... 

Az őszutó ragyogó aranyos sugárfátyolt borít a 
Szent Margit-szigetre. Az elviruló pázsit maradék
zöldje csakúgy szikrázik a napsugárban. A bokro
kon késői madárkák dalolnak . . . Beljebb ahol a 
fák sűrűbben sorakoznak, ritkul a verőfény tömör
bége. Sudár bükkök lombja, alacsony cserjék haj
lanak a komor, megkopott kolostorromok fölé. A 
hajdani templom területén itt-ott oszlopmaradvá
nyok hevernek örökzöld borostyánnal körítve. Haj
dan karcsún, égbeszökön itt állt a Boldogasszony 
lt~mploma és klastroma, most az őszutó mosolygós
kék ege borul az őszi omladékok fölé és vidám ma
dárhangverseny veri fel az illatos csendet ... 

Obudán harangoznak. Lágy zefir szárnyán mu
:..sikálva ömlik ide a~ érces nyelvek éneke. Hol 
erősebben, hol gyengébben s hangja a mult emlé
keivel szövödik össze. S mintha már tömjénillatot 
is éreznék, :s kékesaranyban száll a drága füstje, 
aminek ezüstös ködéből örökifjan, modernszépen, 
a Szentek dicsfényével a homlokán elém rajzolódik 
Szent Margit fiatalos arca ... 

"Ciliciumnak a!ó!a vise! vala vasból 
tsiná!t övet, kive! övedzi, szoritja valu 
magát nagy keménséggel." (Legenda.) 

Szent Margit vezeklöszerszámal. 

l. Vasvezeklőöve még ma is látható az eszter
gomi bazilika kincstárában. Hetven cm. kerületü. 
erős vaspánt, a két végén kiszélesedő peremekkeL 
Szörnyü gyötrelmeket okozhatott ezzel magának a 
Penitenciás Királyleány, különösen akkor, amikor 
királyi szülei a cseh királyhoz akarták feleségül 
a-ini. 

2. Vesszőve! is gyötörte vagy gyötörtette magát 
Szent Margit. Igaz, hogy ez szerzetesi szabály is 
volt, azonban Margit a szokásos ostorozáson kívül 
öuként is vállalt vesszőzést. Néha egészen síma volt 
l·~. talán a Duna-parti fü~esekbt>n vágták, máskor 
"•.öviske" is volt rajta. Ha elfáradt, akkor mást is 
megkért, hogy penitenciáztassa. S a Legendaszerint 
s~bina soror vala "nagy titkosa". 

3. Köté!le! is sanyargatta testét. Anna nővérrel 
k1-nderböl kötelet sodortatott magának és azzal oly 

lrta: P. Fenyveuy Jeromos, O. P. 

erősen megszorította karjait, hogy mélyen bele
v'igódott húsába. 

4. Ezekhez társult még, mint a legsanyarúbb 
v~zeklöszerszám az á!landó bőjt és á!landó virrasz
tos, mert míg a Dunán a gályák és dereglyék egész 
sora húz el a sziget partjai mellett, addig a kolos
torban az isten Rabja él, hogy szenvedéseivel a 
magyar boldogság tusza legyen. (P. Böle Kornél 
C'l. P. nyomán.). 

"Buja hálóját világnak - a szemérem 
megveti, Margit égi mátkaságnak -
szent reményét követi". (Babits M.) 

.. Gyöngyike Arpádházl Szüz Szent Margit". 

Jézus drága Szíve a mennyei gyöngyszedő -
hazánkban is a tatár pusztítás inséges árjából, vi
gasztalásul és kárpótlásul a mártírnemzetnek, a 
legragyogóbb gyöngyöt fűzte fel gyászfátyolos ko
ronájára; s ez Gyöngyike, Arpádházi szűz Szent 
Margitunk. (Latin neve Margarita: gyöngyöt jeknt
vén. - Rosty Kálmán S. J.) Szent Margit csodála
tosan szép gyöngy volt, mert tündöklő tisztaságban 
ragyogott. A legtöbb ember szemében a tisztaság, 
az erkölcs egyenlő a nemi tisztasággal és erkölccsel, 
holott ez csak részletkérdés! A lélek Istené s mínd
az, ami távoltartja Tőle, ami válaszfalat emel, vagy 
akár csak leheletnyi fátyolt von az Isten és a lélek 
közé, megtöri makulátlan tisztaságát, jellemének 
gyöngyszem-mivoltját ... 

Arva népünk gyöngye: Margit, édes 
gyenge, - Aldozat voltá!: Krisztus az 
oltár. Tépett hazánkért Krisztushoz 
hajoltál. Tégedet kérünk: Könyörögj 
értünk". (Mentes M.). 

Légiaknák irtózotos robhanásai közben 

kérjük Szent Margitunkat, hogy hazánk ezekből a 
fájdalmas napokból szebbé szépülten kerüljön ki. 
Valamennyien úgy érezzük: a jó Isten most azért 
sanyargat és szarongat bennünket i!y súlyosan, 
hogy megértsük: a világ dicsősége, hírnév és em
beri elismerések semmit sem érnek; hogy teljesen 
a jó lsten Gondviselésébe vessük reményünk hor
gonyát, mert aki teremtett és megváltott, könnyű
szerrel meg is menthet a legreménytelenebb hely
zetekből is. Szent Margitunk is segít ebben! ... 

RENDIÉLET 
A nemzet nagy erőfeszítéseiben 

mlnden magyar segitsé&"ére szükst'
günk van. Vezetőink egymbután 
hivJák fel a nemzet áldozatkész fialt, 
hogy vállaiJanak részt háborús ne
hézségeink leküzdéséböl. Anyagi és 
lelki vonatkozású erőinket egyaránt 
latba kell vetnünk, hogy kötelessé
geinknek megfeleljünk. Szent Ferenc 
llarmadik Rendjének különöskt'pen 
szólnak ezek a hazafias parancsok. 
Az áldozatban elsöknek kell lennünk! 
Sebesültek ápolá.<~a, vigasztalása. 
ajándékozása. - m~nekültek befo
gadása. megsegítése, a gyennekzaJ 

t's egyéb gyarlóságok türelmes elvi
s~lése, - hadbavonultak hozzátarto
zóinak szives támogatása munkában. 
kölcsönben, együttérzésben, - hábo
rús steretetmolgalmak felkarolása, 
alamlz~nálkod:is, gyüjtés, közmunka. 
s ki tudná elsorolni, mennyi alkalom 
arra. hogy a háborúban mi is erösit
sük nemzeti eróinket. Az elmult vi
lágháborúban páratlan buzgalommal 
dolgozott minden társadalmi és va.l
l:isi egyesületünk katonáinkért. :\la 
sem lehetünk lanyhábbak! :\lutas
suk meg, hogy Szent Ferenc gyer
mekel a szeret~tgyakorlatok le~efiir
l(ebb, leghasznosabb katonái! 

riún vizitátor atva intézkedt.-sére :; 
budai rendiki':~g 80 óbudai tagja 
megalakitotta a külön községet. Igaz
gatónk Ft. Nagy Ferenc, Bernm·din 
testvér. elöljárónő özv. Bohrándt Zol
túnné. Elekta nővér. az elöljáró pe
dig csekélységem. A Magyar Bará-· 
tot többen járatjuk, a rendiközség 
••wnban egyelőre szegény, sajá~ he
l.visége sincs. Elöljáróságunk úgy ha
tározott. hogy hivatalos lapunkat 
minden taggal megrendeltetjük. Tu
domásom szerint még 3 test\·érnek 
nem sikerült költségvetésébe illesz
tl'ni . . . Az ügy érdekében kifejtett 
munka kötelességünk. a jutalmat Sz. 
~·erenc Atyánktól várjuk! Bp., 1944. 
aug. 26 .. Hudri József, Tamás testvér. 

Obuda. Rendi községünk két •'ve 
áll fenn, amióta Főtiszt. P. Réz Ma-
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Ifjúsági Rovat 
Rovatvezeti: Dr. Mono1tory Elekné, E~~: .. r, V O:roey .... 25. 

Pro patria! 
A föld mosolyog, álmodik . . . Ta

lán azt élmodja, hogy nincs más a 
vilflgon, csak szin, szépség . . . Hir
telen nagyot rendül a mindenség. 
véresen vonaglik a föld, vékony kis 
erekben folyik a vér . . . pro patria ... 
Messze magas Kárpátokból kis szellö 
érkezik. Megsimogatja az arcom lá
&;yan, vigasztalón: pro patria ... sug
ja 

:ts kapok egy levelet: büszke le
hetsz a bá tyfldra. Hazáj áért hal t meg. 

Bátyókám! l!:getön szalad belém a 
fájdalom; durván megüti szivemet. 
De felemelem a fejemet és könnyes
bilszkén mondom: Te elmentél a 
többi hössel, hogy hazánk ne csak 
szép és gazdag, hanem nagy és bol
dog is legyen, a régi . . . Egyszer ... 
ha a jóságos Atya akarata végetvet 
a szenvedésnek, gyülöletnek a Te -
és a Ti - emléketek akkor is él 
majd minden szlvben, akik ott ma
radtatok, ahol zúgnak, mesélnek a 
nagy fenyök . . . pro patria ... 

Meellek Gitta. 

VIHABTANC. 

Vad hajszában futnak 
gyiilölet, szeretet, 
bánat, kin és öröm. 
Társuk lettem a vad kergetésben, 
mindegyikük hiv, csalo1at, kinél; 
de melyiktek örök? 

Oly jó Igy rohanni 
flljdalommal, könnyel, 
jajjal, szenvedéssel 
S szfvemet, ezt a dalolva futó 
apró, kis tűzgolyót elhelyezni 
az Isten kezében. 

Bencze Mária Budapest. 

\' ALAKIRE MI RITKAN 
GONDOLUNK. 

Ed~anyflmtól hallottam ezt a kis 
történetet, én ma1am nem is emlék
szem reá 

Vahmikor régen a hflziasszonyunk 
hallllos llgyfln feküdt. Halkan imád
koztak a jelenlevők. Látva ezt. én a 
szoba közepén letérdeltem és el
mondt.'lm, hangosan, hiba nélkül a 
Miatyllnkot és az Üdvözlégy Máriát. 
Pedil azelőtt mindig segíteni kellett. 
mert még csak- két és fél éves vol
tam. 

úgy gondolom, Orangyalom segi
tett akkor. O azóta hflnyszor öntött 
belém bllt.orségot. Nehéz helyzetek
ben ls. 

A menyorszúg örömeinek C'g~·ilu• 

- <~zt hiszem - az lesz, hog~· Or
angyalunkat, legjobb Bar út unkat 
szemiöl-szembe megláthatjuk. 
Mlhályi Terrzia Margit Jászapáti. 

EMLf:KEK. 

Szennyel hullámzó tengerúr. 
Délibáb eltünik. csak a ,·aló illi. 

tdes-bús magányos messzeség. 
Melyböl fel-felbukkan egy-egy "~''" 

[emlék. 

Száll az emh~k. .,Olom-lomha ;;zár
[nyam. 

Igen, akkor meg a fellegckben júr
[tan:. 

Mikor nálad \"ollam. hogv élni ta-
- [nuljak. 

Tetőled tanuljak. Terád hasonlítsak. 

Terád, ki karod égnek emeled, 
Szárnyaid alá rejted gyermeked. 

Körötted zajlik e3únyán piszkos élet. 
Te imádkozol, s gyermekedet !élted. 

Oktatod a szépre, oktatod a jóra: 
Istenfélelemre és az okos szára. 

A piusi templom, drága édesanya. 
Jézus-szíve oltár, s örökmécs sugar<~ 

mind, mind elkísértek göröngyös 
[útamra. 

Ki a sivatagba. vándorlásomra. 
Füzes István, Baja. 

GONDOLATOK 
EGY B0LCS0 FELETT, 

Az öszi napsugarak utolsó csókju
kat küldik be egy kis viskó ablakán. 
Szegényes bölcső mellett ülök és né
zem a benne szendet·gő b:;bút. Hogy 
mosolyog a kis nyolehónapos an
gyal! ... 

Mig csodálom lsten alkotc•sút. 
úlomra hajtja fejét az éltető napsu
gár is. Alkonyodik. A hulló falen:
leket dühösen kergeti az esti szél. A 
l.Jölcsöben szunnyadó élet, vin1gait 
illatazza felém, l.·s én . . mt·~is az 
elmúlásra gondolok. Lútom mil.v l.Jil
gyadtan hullanak a vadgesztenye IL•
velek. A pompús zöld szinl·k mel!et, 
ott .-annak a s<it·g" vörös. l.Jarna hul
lafoltok is. Nemri,g swkudt le a 
zöldes kocsányról pieiny teste és múr 
kihült megmerevedett. Nincs ll,:,te
tö élet a haldoklóban. 

Te megfakalt k\•él. most az a sor
sod. hogy röpülj az utakon azutún 
sok mással összehalmozva l'irothadj. 

Ma halva \"an . . . t$ tegnap m<·g 
élt! 

Ujra a böJesőre esik tekintetem. 
Ldes kis esiipsi•gem! Milyen sors vár 
rúd"! ... Most boldog vagy, mert el. 
Ls sze re! az édesanyád. Még nem is
merC'd a vilúgot, amely csak látszó
lag szerel ... Még nem harcol~!. és 
nem nc~te! szembe a gonoszsaggal. 
E1.t mind a te édesanyád tette he
lvetted. Nem érezted az elhagyatott
s.úgut, egyedüllétet, mcrt az édes
anvad szi\·e nündcnhová elkísért. 

O jaj! Mi lesz ha egyszer ö is 
~<!hullik az (•let fújúról"? Most e roz
J.ant kis húz az öntudatlan öröm pa
lotaja szúmodra, mert benne virraszt 
"'- önfclúldozó s:.<eretet! 

Egy napon te is, én is, mindany
nvian vissw.térünk a porba ahonnan 
v~tettünk. Vajjon úgy éltem-e eddig, 
hogy megérdemlern az örök élet ko
runújút? ... 

Kalocsai Mária, Kassa. 

BIZALOl\1 AZ tJBEN. 
Fenn úllsz a sziklán, ket·eszt tö

\"t•l.Jen. Fatylad lobog az éji szélben. 
Bjjel \"an, \"Hksötét, de mögötted el
halnak a dkkúzó csillagok. Feltör 
a nap, meleg sugárral. beragyog Té
ged s keresztedet. Szép va&y Mar&i
tunk. remi•nysugarunk, csillogó na
punk, csodás hajnalunk. Fényed elő
ször hegyeliet, síkot; - folyók csil
lognak, havasok szikrá1.nak. Könnyek 
szúradnak, urcok kacagnak, szemek 
ragyognak, szivek dalolnak. R':lhád 
szegélye simttja ar<·unkat, átlatszó 
kezed úldva kitúrod. Csodás. nagy 
szemed mosolyog Margit. s ajkad 
énekel. 

Dalolj csak, Te esodás, égi király
lúnv. dalod a sürü felhökön áttör. 
Dobog a szived. népedért dobog, s 
mi bizunk Benned, drága Margitunk! 

Litvay Piroska Nagykanizsa. 

Október elsö napján temettük Bu
dim "Jó Anyánkat", a budai har
madikrend örökös tiszteletbeli elöl
júrónöjét :rinygrádi Fetainek Mi
chl'lina nö\"ért. A M. B. legközelebbi 
számában bövebben emlékezünk meg 
illdasos eletéről és szent haláláról. 

+ 
HALOTTAINK: Kemény Andor 

plébúnos Felsöireg, - Lengyel Rezsö 
kúplún, Al.Jon~· - Bujdosó Rozália. 
K:skunfélegyhúza. - Jurán Ilona 
1\liskok. - :arinyl{rádi Petalnek Mi
~helina, Budapest. 

"Jiagyar llarát"" 
elöfizett~Mi óra f""éMz ~,·re 5 P, 

féléne 2'50 l', t"JI)"PI szám ára 50 fill. 

c~ekkozám: 51.5111. c ..... befizetéli 
lapot :J fiiJO:rért a pó.tán kaphatunk. 

A kéziratokat mindt"n lu) 25·1g 
kiilcljük a •zerkPMzM•éllihe. KO:ziratokal 
nem íirzünk me~~:, esak J>ortó mrllé· 

k .. Jé.e POPlén küldünk •·iooza. 

Kiadja a KaJ>isztrán Szent J6noarcól 
RP\"Pll'tl •. PPt'RI't'O Jlt"ncJtartomány. 

1\.npi•::trcin-J'·yumtln, Jác. 

Felelti• ii=rmiJPZPitJ: l.órincz Jánoo. 

144 Lapunk a 12..000/1944. M. E. rendelet ertelmében B oldal. 
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