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Hol a boldogság 
mostanában ?

Az életfilozófiának ezt a nagy kér
dését nem azért vetjük fel, mintha arra 
feleletet várnánk akár a filozófiától 
vagy akár a politikától. Nem A szaba
tos és teljesen kimerítő felelet itt van 
már a tollszárunkban: mert belediktálta 
abba intimpistánk levele, amely viszont 
hűséges és határozott kifejezője a 
Clarisseum összes nebulóinak; Pisták, 
Jancsik, Józsik, Ferikék, Lacik, Kar
csik . . . rímben csiripelik a feladott 
kérdésre a választ:

A barátságos meleg szobában!
Hisz tudják ők is milyen jó volt 

egykor, mikor csikorgó téli estéken 
körülülhették a pirosra izzott kályhát 
vagy boglyakemencét. Kinn fütyült 
nyögött a fagyos szél, kavarta s a 
járókelők arcába vágta a havat. Benn 
pedig parázs és hamu közt sült a 
krumpli, vagy talán a gesztenye, s 
ők belenézlek a ropogó tüzbe, aztán 
belekacagtak mesélő édesa.iyjuk sze
mébe. Akár összedülhetett volna miat
tuk az egész világ, oly boldogok voltak.

így volt az akkor! De hát igy lesz-e 
az idén is ? Lesz-e szén, és lesz-e fa, 
mely pirosra izítja a kályhájukat és 
leszedi vállukról a foltos nagykabátot? 
Lesz-e kívánatos meleg takarójük, 
mely a szalmán összekuporodott tes
tüket megvédi a tél fogaitól, elcsigá
zott szellemüket pedig a rémes álom
látásoktól ? Hasonló gondolatok nem is 
egy gyermekünk agyát foglalkoztatják 
talán. Az bizonyos azonban, hogy az 
intézet vezetősége előtt ijesztő nagy 
kérdőjel a küszöbön álló rideg tél. 

Kérdőjel, de csak egy pillanatra í 
Mert egy cseppet sem szabad kétel
kednünk, nem is kételkedünk abban, 
hogy az imádásra méltó isteni Gond
viselés megtalálja a maga bizalmi 
férfiait és hölgyeit, akik az ide mellé
kelt póstatakarékpénztári befizetési 
lapon el tudják olvasni árvácskáink 
esdő kiáltását és az ö gondviselő meny- 
nyei Atyjuknak kitüntető felhívását : 
Accipe filios interemptorum ! Fogadd 
magadéinak a sirba-száliotlak fiait. 
Azok az alázatos szürke cédulák nem 
fognak a feledékenység papírkosarába 
kerülni, sőt vissza fognak hozzánk 
térni, megterhelve az irgalom áldoza
tával s a jószív áldásával.

Akkor legközelebbi számunkban 
avval az örvendetes hírrel tudjuk meg
lepni a mi aranyszívű barátainkat, hogy 
Mikulás bácsi megemberelte magát. 
Állításunknak nyomatékot fog adni 
kedves apróságaink hálaszava is, akik 
majd, ha kényelmesen kinyujtózkod- 
hatnak a jó meleg takaró alatt, akkor 
nemcsak a Tibullus hexaméterét fog
ják pattogtatni : quam juvat immites 
ven os audire cubuntem (mily kellemes 
meleg ágyból hallani a zord szelek 
zúgását), hanem utolsó imájukat is 
bizonyára jótevőikért fogják mormogni 
s még királyi álmukban is reájuk fog
nak mosolyogni.

Adjatok és adatik nektek, jó és 
tömött, megrázott és kifolyó mérté
ket adnak a ti öletekbe. Mert ugyan
azon mértékkel, mellyel ti mértek, 
mérnek vissza nektek. (Az Úr Jézus 
a szent Evangéliumban Lukács sze
rint. VI. 38.)
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Krónikánk lapjaira.
Október 23-án intézetünk falai 

között megjelent ft. Rinaldi Fülöp, 
a Szalézi Társaság egyetemes főnöke. 
Nem hivatalos látogatást tett: lengyel
országi hosszú útjából hazatérve csak 
benézett magyar fiaihoz.

Dr. Tirone Péter v. osztr.-magy. 
tartományi főnök és Dr. Niedermayer 
Ferenc, jelenlegi magy.-osztr.-német 
tartományi főnökünk kíséretében ér
kezett hozzánk d. u. 5 órakor. Az 
előcsarnokban Dr. Schwarcz Gusztáv, 
prelátus-plébénos, várbogyai Csepy 
Pál ny. plébános Dr. Csik Józsit 
plébános, nemzetgyűlési képviselő he
lyett, Fieszl J. és Cservevka J. segéd
lelkészek, továbbá Dr. C;erba Elemérné 
elnöknő és Szlezák Lászlóné harang
anya vezetésével a szalézi munka
társak csaknem teljes számban fogadták 
a rendfönököt; eljöttek az oratóriumi 
növendékek is. Intézeti növendékeink 
olasz-magyar egyveleget énekeltek, 
majd az intézet egyik papja üdvözölte 
D. Bosco méltó utódát. Rövid válaszá
ban a rendfőnök megilletödve boldog
nak, sőt bizonyos értelemben Don 
Bosconál is boldogabbnak nevezte 
magát, hogy saját szemeivel láthatta 
magyarországi intézeteinket, melyeket 
Don Bosco csak lélekben látott. A 
magyar munkatársak szolidáris áldozat
készségéről tudomása van, ép azért 
sohasem felejti el őket, s különösen 
minden hónap 24-én imádkozik éret
tük, Isten bőséges áldását kérve reájuk, 
családjukra és minden ügyükre.

Majd végigjárt a házban és a ház 
körül, végre ünnepélyes litániát tartott, 
áldást adva a legméltóságosabb Oltári- 
szentséggel.

A legszorosabb családi körben 
elköltött szerény vacsora után a bécsi 
gyorssal eltávozott.

Itt volt! elment ? . . . talán csak 
álom volt ! Alom, édes álom : Don 
Bosco szállott közénk, ö szólott hoz
zánk, ö mosolygott reánk, arca mé
lyen a lelkűnkbe vésődött.

Október 25-én vasárnap oltárszen
telés volt. .Orsenigo Cesare ptolemaisi 
c. érsek, pápai nuncius úr szerencsél
tetett bennünket erre az alkalomra, 
amint még nyáron megígérte. Fél
nyolckor érkezett. Harangzúgás és az 
Ecce Sacerdos hangjainál bevonult 
a kápolnába. Csendes szentmisét mon
dott, közben növendékeinknek s nagy
számú ájtatos közönségünknek kiosz
totta a szentáldozást. Misevégeztével 
a szokott imákat magyarul mondotta 
mindnyájunk kellemes meglepetésére. 
10 órakor megáldotta a ,.Don Bosco" 
cserkészcsapat otthonát, majd bevonult 
a kápolnába s felöltve a főpapi or- 
natust (ekkor használta először a 
mitrát Magyarországon I) megáldotta 
a Segítő Szűz Mária oltárát és szob
rát. Majd a nép felé fordulva, tolmács 
segítségével örömét fejezte ki afölött, 
hogy az új cserkészcsapat igen szeren
csésen Don Bosco nevét választotta 
címnek és jelszónak. Majd megelége
dettségének adott kifejezést, hogy 
megáldhatta a Segítő Szűz Anya ol
tárát, mely bőséges forrása lesz a 
kegyelmeknek mindazok részére, akik 
bizalommal járulnak oda szükségeikben 
hanem különösen azok részére, akik 
a szalézi Munkatársak sorába állva 
támogatják az intézetben gondozott 
szegény gyermekeket. Ezeknek a jó
tékony angyaloknak mond köszönetét 
a Pápa Őszentsége nevében.

Az ünnepélyes szentmisét P. Haász 
Brokárd karmelita tartományi főnök 
celebrálta a nuncius úr Önagyméltó- 
ságának jelenlétében, tündöklő minist
ráncs gyermekeink sagédletével. Ének
karunk fényes bizonyságot tett ké
szültségéről. Hlond négyszólamú Ecce 
Sacerdos-át. Ravanello kétszólamú bá
jos miséjét fin hon. S. Josephi Calas.) 
Bottazzo háromszólamú ,.Diffusa est" 
betétjét és Borián négyszólamú Eucha- 
ristikus szövetségi indulóját énekelték. 
Evangélium után P. Brokárd Kármel 
minden bájától és napsugarától ékes 
alkalmi szentbeszédet mondott. A 
megindultság örömkönnye és derűs 
mosolya a hallgatóság arcán mutatták 
a mély hatást a szívekben.
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Szentmise után a nuncius úr fogadta 
a munkatársnők hódolatát. Majd le
ereszkedett gyermekeink hangos társa
ságába. A kis lurkók elfelejtették, hogy 
a magyarországi diplomáciai testület 
dékánjával van dolguk, a piros öv és 
a csillogó aranykereszt sem numeráit 
előttük; ök csak a papot látták. A 
jóságos, mosolygós pap meghódította 
a piciny szívek országát. Mint méhecs
kék a virágos fát, körülvették, körül
táncoltak, átölelték a térdét, bele- 
csimpeszkedtek a reverendájába, 
énekeltek neki olasz nótát, kettőt is 1 
Mikor aztán egy pár szót hallottak a 
nuncins úrtól — magyarul, mikor végre 
belenyúlt a nuncius úr zsebébe és 
kivett egy csomó szebbnél-szebb szent
képet és azt osztogatni kezdte, akkor 
talán a váilukra emelték volna, ha a 
csengő szava ebédre nem hívja őket.

Magas vendégünk megtisztelte asz
talunkat, megizlelte a magyar konyhát 
(először !). Pohárköszöntöjében az 
igazgató úr D. Bosco életéből azt a 
kedves jelenetet idézte Önagyméltósága 
emlékébe, mikor Don Bosco — aki 
fiainak szívébe belecsepegtette nem
csak a szentszékhez való ragaszko
dást, hanem egyenesen a devocionális 
tiszteletet Krisztus földi helytartója 
iránt — akkor, amikor Piemontban 
nem volt szabad a pápát éltetni, akkor 
az Oratórium növendékeit sorba állí
totta, s élükre állva úgy vezette végig 
őket az udvaron, hogy a gyermek
fejek elhelyezéséből tökéletesen ki
olvashatták a szemlélők : Viva il Papa! 
Viva Pio IX. ! Válaszában a nuncius 
úr viszont dicsőségesen uralkodó 
Szentatyánkat említette, aki büszke
ségének s Isten különös kegyelmének 
tartja, hogy fiatal pap korában meg
ismerhette magát Don Boscot, és egy 
egész napot tölíhetett az ő első Ora
tóriumában. D. Bosco a pápa nevét 
gyermekeinek szívébe írta bele, XI. Pius 
pápa óhajtja és reméli, hogy hama
rosan beírhatja D. Bosco nevét az ég 
szentéinek dicsőséges anyakönyvébe.

PISTA
rövid.nadragos munkatársunknak

ÁLLANDÓ ROVATA
Kedves Nénikém és Bácsikám!

Itt volt a Don Rinaldi Rendfönök 
úr és mi és a Margitmamák és az 
oratoristák vártunk rája és harangoz
tak és akkor trombitált az Automobil 
és megérkezett a Don Rinaldi aki a 
Don Bosconak a tanítványa volt és 
most a legfőbb Szalézi Pap és igen 
jó ember és nem tud magyarul mert 
Olasz és mi extraruhába vártuk öt 
és énekeltünk neki és a főtisztelendö 
úr felköszöntötte és aztán megmuto
gatták neki a Margitmamákat a Harang
mamát és as elnök nénit akinek az ura 
Polgár mester Rákospalotán és enge- 
met is megmutogatott a Főtisztelendö 
úr, és a Baros Karcsit, meg a Lötyit, 
a Kovács Lajost, és a nép Ferikét és 
ő azt mondta nekünk, hogy amikor 
alszunk csukjuk be a szemünket és 
ne tartsuk nyitva a szánkat mert be
találnak menni az egerek és megrág
ják a fogunkat és azt is mondta hogy 
legyünk jók tanuljunk jól és Imád
kozzunk a jótevőinkért aztán tartsa 
fel a kezét aki el akar menni vele 
Olaszországba és mind feltartottuk 
a kezünket és akkor azt mondta hogy 
jó majd ha megnövünk eljön értünk 
és elvisz Olaszországba. Es itt volt 
a Nuncius úr is és megszentelte a 
Szűz Mária oltárt és Püspöksüveg is 
volt e fején és a Marx Ernő vitte az 
ezüst botot és akkor a főtisztelendö 
Kármelita tisztelendő úr Prédikált és 
azt mondta, hogy négy garas meg Don 
Bosco meg a Segítő Szűz Mária az 
aztán a valami és ezt olyan szépen 
mosolyogva mondta hogy mi is el
nevettük magunkat, és az Anna néni
nek bársony széket készítettünk mert 
ő a mi harangmamánk és egy Bácsi 
le is fényképezte az Oltárt meg a 
Nuncius urat meg a Főtisztelendö 
Kármelita tisztelendő urat. Es csa^ 
ebéd után ment el a Nuncius úr meri
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nekünk nagyon jó ebédet kaptunk és 
mákos Kalácsot is kaptunk és azt 
énekeltük hogy Inmedzal Máre rata 
plán és mikor elment mi toltuk az 
automobilt és úgy szerettünk volna 
elmenni vele és most már a cserké
szeknek is van szobájuk mert a Nuncius 
úr megáldotta és mindig egrecíroznak 
vasárnap délután az udvarban és az 
inasok is cserkészek mag a diákok is 
és a Kántor Antal is az a kövér gye
rek és engem csak azért nem vettek 
be, mert nem vagyok még elég öreg 
majd ha nagyobb leszek a tavasszal 
és már lehulottak a falevelek és mi 
össze gerebléltük majd ha meg szárad 
jó lesz a malacoknak melegedni mi
lyen jó volna ha a falevelek össze
nőnének olyan nagyon mint egy pokróc 
jó volna takarózni mert már nagyon 
hideg van és a Blazsónak megfagyott 
a keze és én nem szeretném ha az 
én kezem is magfagyna mert akkor 
fájna és nem tudnék ilyen szép levelet 
írni azért tessék küldeni kesztyűt me
leg trikót és mákos Kalácsot és már 
a Gél bácsi elküldte az új színpadot 
és az olyan magas hogy már nem is 
kell senkinek föl állni mert úgy is lát
ja és rá festették a Don Bosco képit 
meg a magyar címert és a Szalézi 
címert. Villany lámpás is van meg 
sugólyuk de függöny még nincsen és 
a bőrgyárból még mindig olyan, áp- 
toljás szagu büdös füst jön pedig már 
megírtam a múltkor. De már nem irok 
többet mert elfogyik a papíros. És 
kezeiket csókolom

Pista

A hála szava.
Szentkeresztúti képekre; ö. Bankó G.- 

né Up. 150 000; a Segítő Sz. Anya oltárára ; 
Dobrovszky V.-né, Csáder M., ö. Horn F.-né 
és gánóczi Keczkés K.-né Kp. 100—100 ezret; 
öröklámpára: B. S.-né Up. 2,200.000; tem
plomi lobogóra: Szlezák L.-né, Dr. Cs. E.-né 
RP. 500—500 ezer koronát adományozott és 
Fülöp F.-né Rp. 1,000.000 koronát gyűjtött.

Egyéb pénzadományok gr. Benyovszky 
Móricné 2,000.000; Dr. Mihály fi Ákos egye
temi tanár 1,000.000; ö. Varga J.-né, Moson- 
szentmiklós és R. Gy.-né Bp. 500—500 ezret; 

Fakó Jmréné Bp. 400.0C0 ; N. N. Rp. 3CO.COO 
Gelb M. Up. 200 000 ; Angolkisasszonyok 
Nyergesújfalu, Király l.-né Marcali, O. Ibolyka 
Rp. Cz. Laci és Imri Rp , Vidos Lajos prel. 
kanonok Szombathely, Winter H. Rp-, B. Gyu
rién Gy.-né Up., Darás Sándotné Rp. és Kár- 
melita III. rendiek Bp. 100—100 ezret; Biró 
A. Rp. 70 000; Pittner J.-né Up. 60 000; Dr. 
Csiszárik János püspök Bp., N. N., Stenzer 
J.-né, ö. Szulcsán J.-né Rp. 50 — 50.000 ko
ronát adott. — Wlossák B. Bp. havi 50 000 
és Schneider J.-né Up. havi 10 000 koronával 
járul hozzá.

Meleg takaróra és téli fűtőanyagra 
adakoztak ill. a kegyes adományokat közve
títették : Nagy F. Cegléd 100.000; Horváth
J. -né Szombathely 360.000; Schinzel G. Up. 
583 000; Minárik M., Pintér M. és Fáy S. 
1,010.000; Német M.-né Úp. 1,055,000 Malin- 
dovszky Gy. és neje Up. 1,820,000 ;

Természetben adakoztak: Milisits M. 
Rp. hetenként misebort küld ; Rock Ö. Rp. 
gyertyát, Oibert E. Rp. szintén; Bertl S.-né
1 Va égöolajat ; b. szurdai Szurday Róbert 
Bp. 10Ö m. vásznat és Kasper Szigfrid Up 
100 m. juttavásznat, mindkét esetben Fülöp 
F.-né szives utánjárására ; Dr. Czillinger L.-né 
Rp. 1 zsák burgonyát, nagykabátot, 5 kis- 
kabátot, 4 sapkát, 3 nadrágot, fehérneműt, 
harisnyát. .. Györky F.-né Up. cipőt és 2 
üveg barackízt; Szegő S.-né Rp. ruhaneműt 
és egész, éven át virágot, Rein F.-né Up. új 
ágyat; O. Ibolyka cipőt; Hauber A. Rp. ta
karót, vánkust huzattal és kabátot ö. Nagy 
Gy.-né Rp. hajvágógépet, képrámát.. . ö. Tóth 
P.-né Rp. 1 zsák burgonyát; N. N. 1 öltözetre 
való szövetet és 4 pár harisnyát ; Zana J.-né 
Rp. 15 kg. lisztet ; Dr. Cserba E.-né 2 öltözet 
ruhát; Gottlasz Fr. Rp. 10 kg. lisztet, 7 kg. 
borsót, 5 kg. gerslit; Kántor S. Rp, 1 zsák 
lisztet; Thezárovich E. Up. 3 pár cipőt; Mi
nárik M. Fáy S. és Pintér M. felöltöztettek 
teljesen egy fiút és 2 pár cipőt adtak ; B. 
Gy.-né Bp. felöltőt, 4 pár cipőt, inget, lábra- 
valót, trikót, 3 pár harisnyát; Kurcz J -né 
nagykabátot és 2 munkásnadrágot ; Tóth J.-né 
Rp. nagykabátot, 2 kabátot, 2 mellényt, 2 
lábravalót ; Petry H. Rp 10 q poroszszenet; 
Bernáth l.-né Rp. teljes fiúöltözetet, 2 nad
rágot, pár cipőt; Jézustársaságiak Bp. 30 kg. 
babot; Jóna S.-né nagykabátot; Nagy F. 
Cegléd ruhaneműt és lábbelit ; Torday P. 
fehérneműt, lábbelit, kalapot, szappant; Pellion 
M ruhaneműt, cukrot és más élelmiszert köz
vetített Nagykőrösről; Váli J.-né Up nagy
kabátot és 2 pár harisnyát ; Kardhordó család 
Rp- nagy üveg befőtt gyümölcsöt, Somogyi
K. Rp. nagykabátot, csizmát, kötött kabátot, 
sapkát nadrágot ... N. N. Rp. cipőt, szandált,
2 nadrágot; ö. Horn F.-né 5 q fát, 5 q po
roszszenet, dunnát, gyertyát; Tichler J.-né 
Up. öltözet ruhát, 2 nadrágot, 4 inget; Hortz 
I. Rp. szandált, cipőt, mellényt; Gaal K. Up. 
cipőt... (Folyt, köv)

A szerkesztésért felelős: Lipcsei Mihály. Typograph könyvnyomda, Budapest, Nyár-utca 30


