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Az UTUNK-nak évről-évre megújuló célkitűzése és munkapro
grammja egyetlen szóba foglalható össze: istenközelség. 

Közelebb az élő lstenhez! Ezt a nagy vágyat, ezt a nagy igényeket 
támasztó hitet mint ·éles szántóvasat akarom elmélyíteni lelkemnek 
földjébe, hogy termékeny hantokat forgasson, tökéletesebb, lstennek 
tetszőbb barázdákat vágjon, hogy egyre többet, jobbat szomjúhozó 
lelkülettel, nagy érzelmekkel fogadhassam ebben a munkaévben is az 
lsten kegyelmének lelkembe pazar bőséggel szórt arany-magvait. Köze
lebb jutok az Istenhez, ha ezt az odaadó és hűséges szalgálatot igénylő 
éhÚfeladatot célnak és kötelességnek ismerve, több igazsággal akarok 
töltekezni, mélységesebben akarok érezni, állhatatosabban cselekedni, 
hogy tökéletesebben tudjak egybeforrni az én Urammal, Istenemmel. 
Közelebb lstenhez! Mit is jelent ez? Azt, hogy én találkozni akarok 
az én Istenemmel. Mikor? Eletutam végén is, de már ill, e földi élet
úton is. De hol? A nagy igazságok, az Evangélium gondolatainak verő
fényében. Több lesz bennem a fény, a napsugár, a világosság, több az 
istenszeretet, igazságosság, jóság, az erő, az egység, a teljes odaadás, 
a nagy céllal: lstennel való egybeforrás, ha lelkem öntudatának ajtaját 
kinyitarn; ha magamat és az Urat jobban megismerem, saját gyarló
ságomat mélyen átérezve, a saját lelkem igényeit jól megértve az 
Istennel négyszemközt maradok, önmagamban Feléje fordulok, érzel
meimmel Hozzá tapadok, kegyelmével szikrából lánggá, melegítő, vilá
gosságot árasztó lénnyé változom. 

Ebben a lélek erőinek kifejlődését célzó, az lsten közelségét bizto
sító nehéz munkában akar segítségünkre lenni az ... f4UD,.~ mikor biztos ismerettel rendelkező, tapasztalt lelkivezetők 

..., ... ~- útmutatása nyomán - baráti közösségbe gyüjtve Barátainak 

~~~~~~~~~~~~ és Olvasóinak kedves táborát - az isteni értékek keresésére, 
: az istenközelség és az lstennel való négyszemközti baráti 
találkozás szűk ösvényére, az örök életbe ívelő diadalmas életútra állítja őket. Adja az 
lsten kegyelme, hogy ebben a munkaévben is sokat tudjunk tenni lsten dicsőségére, a 
magunk és felebarátaink lelke üdvére kis lapunknak a Lélek tüzétől ihletett, a sok 
léleksugárzó erőt egy általános nagy lelki megújhodás eredőjévé érvényesítő cikkein, 
magunkat és másokat sok szépre, nemesre és jóra indító írásain át! Légy hát Te is 
apostoll Vedd, olvasd és szereleltel ajánld, add át másoknak is az UTUNKAT, élet
utunkon az Isten felé törekvő lelkeknek eligazító vezércsillagát! 
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A SzentléleL: és a Golgota 

Szeptemberben, I.sten fájdalmas Anyjának ha
vában a Golgota jelenete elevenedik meg lelkem
ben. 

A kereszt vértől áztatott fája, rajta a világ 
Megváltói a. Körötte a gyűlölet mozgatta, vesze
delmesen hullámzó tömeg: a kárörvendök, a gú
nyolódók, a csipkelödök, a fölényesen mosolygók 
és a vérszomjasak tömege. 

A véres, gyalulatlan Fa tövében áll a hűséges 
asszonyok között Az, akinek Iiliomos testéből 
sarjadt a megváltó Élet, az Istenember, Aki most 
vívja haláltusáját és - immár csak percek kér
dése - megtöri a gonosz hatalmát. 

Ali a keresztfa tövében és szenved. 
Ember soha így még nem szenvedett. 
És nem is fog! 
Nemcsak azért, mert csak egy megváltás van, 

és a Golgota tragédiája nem isméilödhetik mr~ 
többé, hanem azért is, mert ily tökéletes önfcláldo
zásra, önátadásra és vértanúságra csak egy képes: 
az a kiváltságos Teremtmény, Akit az Atya Egy
szülöttje szent embersége édesanyjává választott. 

Sokan szenvedtek Krisztus keresztje árnyéká
ban véres kínokat, de egyikük sem ütötte meg 
Isten Anyja vértanúsága tökéletességének embe
rileg felülmúlhatatlan mértékét. 

Ezért nevezzük Isten boldogságos Anyját 
a Vértanúk Királynőjének. 

• 
A Golgota. felett a Lélek lebeg. 
Isten szent Lelke, a Pneuma. 
Ereje utat tör magának a magasságokból és 

a vergődő kíntól felszakított lelkek mélységeibe 
hull, hogy csodát müveljen és megerősítse a 
kereszt tövében álló hűséges kis embercsoportot 
az emberfeletti szenvedés viharos órájában. 

lrla1 WJn .. ner M. Anzelna O. §. M. 

Mindenekelött Isten Anyja fájdalom gyötörte 
lelkébe hull mint előlegezett pünkösdi tűz és azt 
teszi a Golgota-szenvedés rettenetes körülményei
nek megfelelöen acélossá és erőssé. 

A Szenilélek ·ezen munkája kimagasló pontja 
mindannak, amit lsten Anyjáért, a szeplötelen 
Szüzért tett a kiválasztás óráj ától fogva. 

Kimagasló pontja, mert a Szenilélek erre az 
áldozatra készítette elő az évek során. Remekbe 
faragta Isten Anyja kiváJtságos lelkét, amely 
dicsőséges hajléka volt és azt akarta, hogy ezen 
összehasonlíthatatlan lélek núnden erejét, értékét 
és képességél a Golgotán, a kereszt tövében fejtse 
ki. Azt akarta, hogy ezen kifogyhatatlanul gazdag 
lélek, amelyen oly büszkeséggel nyugodott az 
Atya szeretetteljes pillantása, minden belső szép
sége a Golgotán érvényesüljön és mint ilyen klasz
szikus, vonzó és örök példája, eszményképe 
legyen az Isten szeniséges akaratával egyesült 
emberi szenvedésnek. 

Ezt akarta a Szenilélek és ezért lebegett a 
Golgota felett. 

J egyese, a Szeplötelen Sz űz pedig érezte ezt 
a j elenlétet és erre támaszkodott, mikor a kereszt
fa tövében hirtelen fels~akadt előtte az emberiség 
bűne feltépte örvény és szíve keservében sehol sem 
talált megerösítő támaszt. 

• 
A Szenilélek erre a magasztos pillanatra 

készítette elő egész életén keresztül a fájdalmas 
Anyát! 

Hogyan? 
Elsősorban azáltal, hogy bevezette a próféták 

könyveinek mélységes értelmébe és feltárta előtte 
a világ Megváltója szenvedésteljes útját. I.sten 
Anyja a hagyomány szerint sokat foglalkozott a 
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szenf könyvekkel serdülő leány korában és a 
Szentlélek kegyelmének világosságában, amelyben 
oly bőségesen részesült, megértette, hogy a Meg
váltó, akiről főleg a próféták oly részletesen nyi
latkoztak, valóban a .. fájdalmak férfia", aki mint 
áldozati bárány semmisül meg a megváltás oltá
rán, a kereszten, hogy felnyissa a bukott emberi
ség számára az üdvösség kapuját. 

Ebben a világosságban az összefüggéseket is 
meglátta és így . tudta, hogy mi vár arra a ki
váltságos nőre, aki .. áldott az asszonyok között", 
mert Isten .. tekintetbe vette szolgálója alacsony
ságát" és megtette Egyszülöttje, vagyis az isteni 
Ige szent emberségének szülöanyjává. 

, Idejében megtudta, hogy ö a kiválasztott. Ettől 
az áldott pillanattól fogva világosan állott előtte 
az út: Isten Anyja keresztútja. A Szentlélek most 
sem hagyla el. V égigvezette a magasba ívelő út 
egyes állomásain és fokozatosan beavatta a szen
veclés nagy és termékeny művészetébe. Minden 
állorp~s, . yagyis kimagasló esemény közelebb 
hozta a végsöhöz: a szenvedés médékének betel
jesüléséhez. Ugyanakkor mindjobban megerősí
teHe, hogy amikor majd bekövetkezett a döntő 
pillanat és Krisztus lehajtja fejét a keresztfán, 
hogy visszaadja lelkét az Atyának, erős fegyen 
és álljon a szégyenfa tövében, vagyis megállja 
helyét a viharban. 
· Isten Anyja kiváltságos lelkének gazdag és 
összehasonlíthatatlan szépsége itt, a Golgota 
magaslatán, és akkor, a Megváltás beteljesülése 
pillanatában bontakozott ki teljes egészében. Itt 
bizonyult be, hogy a fájdalmas Anya, akit ezen-

Ti TagytoL: a föld saTa 

A Hegyibeszéd nemcsak a nyolc boldogság igéit 
mond;a. Folytatása is van. És ez a néhány fejezetnyi 
szentírási szöveg különös hatással van ránk. Mélysé
gekbe visz és magasságokba lendít. Szégyenkezéssel 
tölt el és édes örörrunel vigasztal. Nyugalmat ád és 
kikezdésekre sarkall. Olvasása közben nem érdekel 
a fórum. Sem a gazdasági kérdések, sem a politika 
fordulatai, sem az emberi bölcseség silány foszlányai ... 

Ne felejtsük el, hogy az emberiség legnagyobbjai 
- papok és világiak egyaránt - legtöbbet éppen a 
Hegyibeszéddel foglalkoztak utolsó két évezredünk 
folyamán. Irásaikban, beszédeikben, megnyilatkozásaik
ban annyi hódolattal szóltak ezekről az igékröl, mint 
talán a négy evangélium egyetlen más lapjáról sem. 

Ime, néhány kiragadott példa ... 
Szent Agoston a Hegyibeszéd magyarázatát ezekkel 

a szavakkal kezdi: "Ha ezt a beszédet ... valaki ;ám
borul és iózanul vizsgál;a, azt hiszem, megtalál;a 
benne mindazt, ami ... a keresztény élet tökéletességé
hez tartozik." Bougaud, a nagy lavali püspök egye
nesen azt mondja a Hegyibeszéd nyitányáról, hogy: 
"Ezek (az igék) ragadták ki a világot a barbárságból. 
Csak annyiban emelkedett lölvilágosodásra, amennyi-
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túl .. boldognak hirdet minden nemzedék", az 
isteni Lélek alkotásainak koronája: remekmű, 
melynek szépségét csak Isten, a kifogyhatatlan 
Alkotó tökéletessége múlja felül. 

Imádságos lelkülettel kell most szeptemberben 
leborulnunk az örökké alkotó és megszentelö 
Szentlélek- előtt, és szívünk mélyéböl hálát ad
nunk azért, hogy remekművét nekünk szánta és 
így mennyei édesanyánké~.t tisztelhetjük benne. 

• 
Szeptemberben sokat gondolunk minderre és 

.e szerint alakítjuk lovagias Mária-szolgálatunkat. 
A Szentlélek szerepéröl nem feledkezünk meg 

és a Golgota egyes jeleneteit, főleg Isten fáj dalom 
sujtotta Anyját az ö tüzében, az ö világosságá
ban látjuk. 

A gyakorlati következtetést is levonjuk és a 
Szentlelket arra kérjük, cselekedjék velünk ha
sonlóképen, vagyis ne tagadja meg tőlünk sem 
kegyelmi ajándékait, erősítsen meg és tegye lehe
tövé, hogy a szenvedés nehéz óráiban mi is 
hősiesen viselkedjünk és úgy szenvedjünk, hogy 
az üdvösségünkre, a lelkek javára és Isten dicsö
ségére váljék. 

Isten Anyját pedig, akinek hősies lelkűlete 
teleragyogja fényességével az egész világot, arra 
kérjük, hogy legyen velünk a szenvedés óráiban, 
segítsen meg közbenjárásával, erősítsen meg pél
dájával, ajándékozzon meg a hősiesség szellemé
vel, hogy a nehéz é.s döntő percekben megálljuk 
helyünket a viharban és így bebizonyítsuk, hogy 
a fájdalmas Anya gyermekei vagyunk és minden
ben az ö ragyogó példáját követjük. 

• • • 
lrta: Or. Városi lsh•án 

ben azokat megértette." Vagy olvassuk el Papininek, 
korunk egyik legforrongóbb lelkű emberének szavait. 
(Húsz évig volt ellensége Krisztusnak, míg végre meg
tért és akkor mintegy engesztelésül megírta Krisztus 
életét.) Azt mondja: "A Hegyibeszéd a legiöbb ;ag
címük az embereknek arra, hogy létezzenek ... ha vala
mely felsőbb világból angyal szállna le hozzánk és 
megkérdezné: mi a legtöbbet érő s legdrágább kincsünk, 
tudásunk bizonyítéka ... nem vezetnénk őt a hatalmas 
ola;ozott gépek elé, amelyekkel ostobán büszkélke
dünk ... hanem fela;ánlanánk neki a Hegyibeszédet, és 
azután, de csak azután, néhány száz kitépett lapiát 
minden népek költőinek .. . " · 

A nyolc boldogság fölsorolása után Krisztus -
látszólag minden különösebb logikai összeiüggés nél
kül - ezt az .érdekes kijelentést te~zi: "Ti vagytok 
a föld sava; hogyha a só megromlik, mivel sóznak? 
Semmire sem való többé, hanem hogy kivettessék és 
eltapodtassék az emberektől." (Mt. 5, 13.) 

Ámde ha alaposan utánanézünk a dolognak, észre
vesszük, hogy e szavak nem pusztán díszítő elemek 
a Hegyibeszéd szövegében. Sőt. Nagyon is lényeges 
része annak. Mert Krisztus a nyolc boldogság igéivel 
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nemcsak tanítást ád, hanem egyúttal figyelmeztet is 
mmket és figyelmezteltését épp e hasonlat hangsúlyozza 
leginkább. A figyelmeztetés egyszerübb mai nyelven 
körülbelül így hangzik: Legyetek új emberekkél Lelki
leg szoegényekké! Szelídekkél Irgalmasokkál Tisztákká! 
És ha már új emberek vagytok, akkor legyetek olya
nok az erkölcsi világban, mint a só az anyagi világban. 
Mentsétek meg az ·embereket a lelki romlástól és 
rothadástól. Tegyétek ízesekké és kedvesekké öket az 
Isten elő1bt. De ha magatok is romlottak maradtok, 
akkor mitsem értek. Éppúgy, mint a megromlott só ... 

És ha még mindíg nem értenénk, hogy mit kíván 
tőlünk Krisztus, akkor meg kell néznünk: miképen 
valósította meg magán, amit tőlünk kíván. Mert Krisz
tus nem vándorkomédíás, aki királynak öltözik az 
emberek el&tt, de egyetlen királyi gesztust sem ismer. 
Nem csengőhangú népvezér, aki elkiáltja magát: 
előre! ... - ö pedig leghátul kullog. Krisztus az Isten 
Fia, aki nemcsak megváltott, de tanitott is és nemcsak 
tanított, de é~etével azt is megmutatta, hogy miképen 
kell megvalósítanunk tanítását . . . (j lett először a 
föld sava, hogy nyomában mi is azzá lehessünk. 

Mirevaló a só? 
Hiszen tudjuk. Megóvja ételeinket a rothadástól. 

De arra is való, hogy ízletessé, füszeressé ,t,egye azokat. 
És mit tett Krisztus a földdel, vagyis az emberi-

séggel? · 
Azt is tudjuk. 
Kiragadta a haLál, a bün rothadásábóL Mindazok

nak, akik űbenoe hismek, hatalmat adott, hogy Isten 
fiaivá legyenek és hogy az Isten szent szeme előbb a 
kegyelem szépségében állhassanak. És mert a bünböl 
kiragadott ember könnyen visszazuhan a bünbe, azért 
állandó kegyelemeszközökről is gondoskodott az Úr, 
hogy újra meg újra megtérbessenek az elesettek. 

Megtanit imádkozlliÍ. 
Adja a gyónást. 
Szerzi· az Oltáriszentséget. 
Kegyelmei szenl záporával öntöz, hogy ellene áll

hassunk a ·kísértéseknek és erőt vehessünk a pokol, 
a világ, a romlott természet támadásain. 

És nemcsak óvja lelkünket a rothadástól, hanem 
ízletessé, fűszeressé is teszi az lsten előtt. Mit jelent 
ez? Néhány közönséges hasonlatot mondok. Erszé
nyünk még nem nagy érték, ha nem rongyos és nem 
szennyes. Akkor lesz igazán értékessé, ha arany csen
dül benne. Poharunk nem sokat ér, ha tiszta, de üres. 
Akikor lesz kívánatos az emberek előtt, ha színültig 
töltjük jóféle borral ... Valahogy a természetfölötti 
világban is így van a lélek. Nem elég, ha csupán a 
büntöl, a rothadástól óvjuk. Jócselekedetek, erények, 
szolgálatok is kellenek ahhoz, hogy a lélek igazán 
értékes, kívánatos legyen az Isten előtt. Mi azonban 
saját erőnkből nem vihetünk véghez semmiféle olyan 
jócselekedetet, ami kedvessé tenne minket Isten előtt 
és amivel kiérdemelhetnénk a mennyországot. Ehhez 
Jézus érdemei és kegyelmei szükségesek. ű maga 
mondja: "Én vagyok a szőllőtő, ti a szőllővesszők: aki 
énbennem marad és én őbenne, az sok gyümölcsöt 
terem: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." 
(Jn. 15, 5.) Amint tehát a szőllötö ereje nélkül el
fonnyad a levél és éretlenek maradnak a fürtök, épp
úgy a minket átjáró, bennünk ha.tó, velüD'k maradó 
krisztusi kegyelem nélkül nem lesz gyümölcse lelkünk
nek. Erényeink fejletlenek, szolgálataink gyatrák lesz
nek. V árbat-e így ránk az örök élet boldogsága? 

Nemcsak egy szép hasonlat szellemes kifejtése ez, 
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ó nem. Ez a legteljesebb valóság. Hiszen így tanít 
minket a trienti szent zsinaJt is ... 

Ime, Jézus a föld sa:va. 
A lelkünket óvó, kedvessé és kívánatossá tevő 

Krisztus. Jut-e eszünkbe néha, hogy ·kiáltsunk Hozzá: 
Uram! a bűn rothadása már tt lelkemig ér. Ments meg 
engem. Uram! én üres vagyok . . tlres erszény és üres 
pohár. Éretlen fürt vagyok. Erőtlen ág és hervadó 
levél vagyok. Adj kegyelmet, hogy lsten előtt is ked
ves jótetteim legyenek. Hogy kegyelemmel ékes 
erszény, túlcsurranó pohár lehessek. Egészséges ág, 
duzzadó levél, mosolygó fürt . akarok lenni az isteni 
tőn... Vagyis tevékeny, boldog keresztény. Nálad 
nélkül semmit se tehetek és semmi se lehetek ... 

Példát adott az Úr, azután kinyilvárutotta akaratát 
is: mindazok, kiket Ű kiválasztott a keresztény élet
re, a föld savává legyenek! Úvjanak meg másokat a 
romlástól és legyenek rajta, hogy növeked•jék az Isten 
dicsősége! Vagyis hogy minél· ízesebbek és értékeseb
bek legyenek Isten elötti 

Ú, nézzünk csak körül. 
A keresztvíz által keres2llényekké lettünk Amde 

nehéz dolog keresztényekn.ek megmaradnunk. A kicsiny 
szalvia is elkallódik, ha nem gondozzák. Megöli a 
gaz és a forróság. Kereszténységünk is elkallódik, 
ha nem fordítunk rá gondot. Hiszen az élet forrósága 
és a gonoszlélek rossz indulata veszik köriil ... A föld 
sava lesz hát mindaz, aki a ·keresztény lélekkel törödik. 

Só az édesanya, midön kicsinyeit imára tanftja. 
Só az édesapa, midőn gyermekei remegő arcán észre
veszi a veszedelmet és gátat emel a gonoszság diada
lának. Só a tanító és tanár, ha növendékei elboruló 
szeméből' kiolvassa az élet fekete fenyegetéseit. Só a 
bányamunkás és adótiszt, a fűszeres és a favágó, egy
szóval minden jóindulatú keresztény, aki gondol fele
barátjával és annak testi-lelki javát előmozdítani 
törekszik, ahogy éppen tudja. A föld ízes savává lett 
a fia•tal katonatiszt, aki a mult évben komoly küzde
lemmel irtogatta falusi bakáiból a káromkodás ször
nyü betegségét. 

A föld savává kell lennem magamnak is. Krisztus 
akarja ezt és én nem térhetek ki a sürgető isteni 
akarat elöl ... 

A lélek sója erősebb, m"int az anyagi só, amelyet 
Szlatinán vagy Erdély hegyeiben ásnak Izesebb, mint 
az Adria kék hullámaiból párolt hófehér só. A föld
ből ásott só megóvja ételeinket a rothadástól, de az 
egyszer már megromlott ételt nem tudja ismét ízessé 
tenni. A lélek sa:va azonban segíteni tud más lelkek 
romlásán is. Nézzétek a romlott Agoston rétort. 
Ambrus püspök szentté ízesítette lelke savával. Néz
zétek.. . igen.. . nézzétek Stefánát, ezt a francia 
kálvinista leányt, aki megvetése jeléül katolikus 
szenteltvíztartóban mossa meg kezét és különös örö
mét leli, ha gúnyolódhaJtik az úrnapi körmenetek babo
náján. Aztán jön egy katolikus barátnő. Stefána 
hamarosan az orsolyiták rendjébe lép és másokat is 
Krisztusho:i: térít, Rómához vezet az egykori kálvi
nista. Az Egyház boldoggá avatta, mert egy lélek sava 
me~mentette a lelkét és maga is a föld savává lett ... 

Nézzétek a mai kor nagy konvertitáit. Huysmans·t, 
Sigrid Undsed-et és a többieket. Nézzetek köriil Buda
pesten, Győrben, Kolozsvárott. Nézzetek körül New
York forgatagában, Amszterdam emlékeiben, Stockholm 
hüvös szigetpartjain. Hány embert látunk, akik vala
mikor istentelenek, gonoszak, hitványak voltak és ma 
az Isten kedves gyermekeinek érzik magukat. Talál-
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koztak valahol valakivel, aki által meghintette öket 
az Úr sava, a megtérés kegyelme. 

Hordozzuk az Isten kegyelmét mi is. Sózzuk a 
világot Krisztus hófehér savával. 

Adjunk imát. 
Adjunk jópéldát. 
Adjunk figyelmeztetést. 
És ha Krisztus még a pohár vizet is megjutalmazza, 

mennyivel inkább szereti azokat, akik lelkeket nyer
nek számára? A kis U -naszádok büszkén futnak a 
hazai kikötök felé és orrukon egyTe növekszik a szám: 
a legyőzött ellenséges· hajók száma. Micsoda ujjongás 
vár a kikötökben rájuk. Vajjon micsoda ujjongással 
fogadnak egykor lsten angyalai, ha egyre nagyobb és 
egyre tüzesebb lelkünkön a szám: megtérített ember
társaink száma? . 

Gondoljuk meg azonban Krisztus szigorú szavait is. 
.,Ti vagytok a föld sava" - mondja. De nyomban· 
hozzáteszi: .,hogy ha a só megromlik, mivel sóznak? 
Semmire sem való többé, hanem hogy kivettessék és 
eltapodtassék az emberektől". Ezek a súlyos szavak 
azokra vonatkoznak, akiket Krisztus kiválasztott és 
akik által másokat is ki akar választani, de akik 
elfeledkeztek erről a krisztusi hivatásról. Mivé lesz 
a keresztény, aki nem törődik többé Istennel? Minek 

, 
"Igy s:zólotl a:z Ur" 

MóZES KűLDETÉSE. Izrael népe Gesszen 
földjén fejlődik ki és sokasodik el. A föld külön
leges fekvése, azután az egyiptomiak viselkedése 
az ázsiai származású népekkel szemben biztosít
ják számára, hogy zavartalanul sokasodjék. De 
az Isten terveiben elérkezett az az idő, hogy most 
önálló haza után nézzen, hogy visszatérjen arra 
a földre, melyet Ábrahámnak ígért. Erre a mun
kára az Istennek vezén!gyéniségre van szüksége, 
s ezt a vezért ~egtalálja Mózesben. úgy intéz 
mindent, hogy Mózes ne a saját erejére és tudá
sára hivatkozzék, hanem érezze, hogy mindenes
tül az Istentől van, az Isten kegyelme cselekszik 
benne és általa. Már születésének a körülményeit 
is úgy intézi, hogy az lsten kegyelméből kapja 
meg újra az életet, hisz életéről még szülei is 
lemondtak. A fáraó leánya gyermekévé fogadja. 
Hogy a magas nevelésben el ne feledkezzék ere
detéről, anyját adja mellé, aki belé önti a faja 
iránti nagy szeretetet, mely még gyilkosságba is 
belekergeti. Az előkelő egyiptomi ifjú, a fáraói 
udvar kegyeltje - mert mire egyébre magyaráz
ható az Apostolok cselekedetének leírása: ,.hatal
mas volt beszédben és cselekedetben" (7, 22.) -
menekülni volt kénytelen. Az előkelő ifjú negyven 
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nevezzük közöltünk, aki ízetlen, hanyag, bűnös, akár 
a megromlott só? Micsoda hasznát veszi Egyházunk 
az ilyennek? Lélekmentésre hivatott és lélekvesztés!Jen 
leli örömét ... 

Ha egy világi pap vagy szerzetes megfeledkeúk 
magáról és nem éli az evangéliumol Krisztus szán
déka szerint, az emberek milyen könnyen megítélik 
Körülöntik a pletyka, a gúny, a megszólás özönével. 
És nem gondolnak arra, hogy Krisztus nemcsak papjai
tól, de mindenegyes kereszténytől is megkívánja az 
evangélium megélését. Ha az a .másik, akit a föld 
savává rendelt Krisztus, megromlik és semmi másra 
nem való többé, mint hogy eltapodtassék az emberek 
által, fáj·dalmas dolog, szomorú veszteség. De elíté
léssei nem segítünk rajta. Istené az ítélet. Inkább arra 
vigyázzunk, hogy mi magunk is ne legyünk romlott 
sava a földnek. Ne legyünk ténfergö és lézengő keresz
tények, semmitérő giz-gazok. Mert akkor elzúg fölöt
tünk az élet és elsöpör bennünket, hogy helyünkbe 
új emberek lépjenek, akik megértik az Úr szavát és 
valóban a föld romlatlan savává lesznek ... 

Valahányszor ízes só érinti ajkamat, eszembe jut 
fölséges hivatásom. Szent Ferenc lelkendezésével 
üdvözlöm benne ásványtestvéremet és azt súgom neki: 
figyelmeztess nap-nap után, mflrt hozzád hasonlóvá 
kell lennem a lélek világában ... 

éven keresztül juhokat őriz Maclián földjén. A 
pusztában eltöltött évek a magány termékeny évei 
voltak számára, lelke itt formálódott és alakult 
kemény, rettenthetetlen vezérré, aki az Istenért 
képes visszamenni Egyiptomba és onnét Izrael 
fiait kihozni. Szembeszáll a fáraóval, szembeszáll 
népével, csakhogy Isten akaratát teljesítse. Az ö 
nevéhez fűződik Izraelnek néppé alakulása. Az 
egyiptomiak körében már eléggé kiművelödött és 
elszaporodott a nép, de szerves köteléknek még 
híjával volt. Ezt a köteléket Mózes által adja 
meg az Isten. És ettől kezdve a kinyilatkoztatás 
története egybefűződik ennek a népnek a törté
netével. Ennek a népnek kell adnia a Megváltót, 
akit mégsem fogad el. Történetében látjuk, hogy 
története ugyanolyan hullámzásokon megy keresz
tül, aminő vallásos élete, s mikor aztán végleg 
elveti magától az Isten földi gondolatainak a leg
nagyobbikát, a Megváltót, az Isten is elveti magá
tól ezt a népet, mely azóta jár és kel hazátlanul. 
Ennek a népnek a vezérévé teszi meg Isten 
Mózest, és neki kell igába törni és Isten népévé 
nevelni ezt a népet. Ennek a feladatnak a telje
sítésében rejlik Mózes küldetése. 

Részlet dr. Kosztolányi: "Igy szálott az Úr" 
cfmü októberben megjelenő könyvéből. 
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S:zenteL: ... :int e ... LereL: 

Szent Pál apostol 
(2 (3?)- 67. Kr. u.) 

Szent Pál imaélete. • 

Régi mondás, hogy az ember akkor legszebb és 
a ·legigazibb, amiikor imádkozik. Miért? Mert mikor az 
ember imádkozik, akkor úgy mutatkozik be lsteillllek, 
amilyen valóságban. Aki még akkor is kettős arcú, 
.mikor imádkozik, az csakugyan színházat játszik a leg
szentebb dolgokban, mint a farizeus tette az Úr Jézus 
pompás parabolájában. 

Miért is a szabad ímaszöv~ek az emberi léleknek 
kitünő és megbízható tükörképei. Csakugyan, te olyan 
vagy, amilyenek a szívedböl fakadó, forrásozó imád
ságaid. 

Mivel pedig Szent Pál levelei nem az okoskodó, 
hatást vadászó író művei, hanem tollbamondások, 
amelyek az apostol lelkének vulkanikus tüzében for
málódtak, azért az e levelekben szött imaszövegei 
lelke, jelleme egé~>z ·mélységének visszatükrözödései. 

Érdemes volna ezeket az imaszövegeket mondatról
mondatra elemezni, hogy megsejtsük, minő gazdagsága 
rej lik azokban a teológiai és nevezetesen aszketikus 
kincseknek. Igy be is hatolnánk e nagyszerű léleknek 
legtitkosabb szentélyébe. 

Hogy csak egyet említsiink, olvassuk csak azt a 
szöveget, amelyet az Egyház Jézus Szíve ünnepén és 
elsö-pénteken ol vastaJt: 

Már a bevezetés is mily nagyszerű: "Nekem, az 
összes szentek közt a legkisebbnek jutott osztályré
szül a •kegyelem: hirdetni a pogányok ·közt Krisztus 
felfogha•batLan gazdagságát és felvilágosítani minden
kit, miként vált valóra a titok, amely öröktől fogva 
el volt rejtve a mindeneket teremtő Istenben ... " 

Majd az írnaszöveg következik: "Ez okból hajtom 
meg térdemet a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja előtt, 
akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és 
a földön: Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága 
szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő 
Lelke által, hogy Krisztus a hit által szívetekben lak
jék s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva le
gyetek és föl tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, 
mi a szélesség és hosszúság, a magasság és mélység 
és megismerhessétek Krisztus szeretetét is, mely meg
haladja a megismerést és betelj etek lstennek egész tel
jességével." (Ef. 3, 8-19.) 

Vajjon nem látjuk-e ebből a fenséges imából, hogy 
mennyire mélyen hatolt az apostol az Úr Jézus Szíve 
titkába, mily mélységes, odaadó tisztelője volt annak? 

Érdekes megjegyezni, hogy ezt a szöveget az apas
Itol fogságában írta és általában a legtöbb írnaszöveg 
éppen a fogságból küldött leveleiben található. Itt 
talán több ideje is volt imádkozni... A szenvedés 
is jó fa az ima tüzére. De ~eg ö akkor is csak apostol 

• Dr. Ketter Péter után szabadon. Quartalschrift 
1938. 
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volt s maradt. Nem mehet városról-városra téríteni, 
hát imádsággal igyekszik segíteni a lelkekeL 

Bármíly csábító is most már az apostoli levelek 
átböngészése, hogy a beillllük foglalt többi imát is 
sorra vegyük és elemezzük, erre nincs idő s alkalom. 
Azért tehát a páli imáknak in•kább csa·k kereszt
metszelél aJdjuk, hogy így az apostolnak imaéletét meg
ismerjük. 

Hogy mennyire időszerű ez a téma, abból is ki
világlik, hogy ma annyit foglalkoznak vele, nemcsak 
a katolikus, hanem a protestáns írók is. Ebből is lát
szik, hogy Pál nem kerül le a napirendről és örökre 
modern és érdekes marad. 

I. 

Pál az imádság mesfere. 

Pál mestere az imának, éspedig úgy elméletben, 
mint gyakorlatban. 

E. M. Arndt felveti a kérdés~: Kicsoda a férfiú? 
És feleli: "Aki imádkozni tud és hízik Istenben, a 
mi Urunkban." Ha ez így van, akkor a nemzetek 
apostola már csak ezért is a mínden időknek egyik 
legnemesebb férfia. Bizonyos, hogy imádkozott Pál már 
megtérése előtt is. Hiszen imádságos népből és csa
ládból sarjadt. Azonban megtérése imaéletében is 
fordulópontot jelentett. Leomlott számára a fal, amely 
az ószövetségi embert Jahvétól elválasztá, lehányja 
magáról a farizeusi formaságokat Kitárulnak lelké
nek kapui és értelmén, akaratán keresztül új szellem 
árad be leJ,kébe. 

Az a nevezetes damaszkuszi j el·enés a farizeus Pá:l 
halálának s a krisztusi tanítvány születésének napja. 
Alig lehet radikálisabb fordula.tot elgondolni, mint 
aminő Pál lelkületében megtérésekor végbement Tisz
tán lélektani okokkal "Pál fordulása'' alig magyaráz
ható. Az isteni kegyelem csodájával állunk szemben. 

Minket azonban ezúttal csak az a változás érdekel, 
amely Pál megtérésekor imaéletében ment végbe. 

A nagy Krisztus-üldöző most már nem tud Krisz
llustól szabadulni. Amint a másodpercnek töredéke 
elégséges, hogy az érzékeny lemezre a képet rögzítse, 
így mélyedt lelkébe az apostolnak a krisztusi kép. 

Megtéréséig makacsul és színte hősiesen védte 
saját meggyőződésének várát. Ime, most meghódol és 
gyors elhatározással a győzönek szolgálatába áll. 

.. Uram! mit akarsz, hogy cselekedjem?" (Ap. Csel. 
9, 6.) 

Az isteni Kyriosnak bűvkörébe került. Bevallja 
magáról: 

"Krisztus magához ragadott engem!" (Fil. 3, 12.) 
"Krisztus foglya lettem." (Ef. 3, 1.) 
"Mert az lsten, aki azt mondotta, hogy a sötétség

ből világosság ragyogjon, maga támasztott világossá
got szívünkben, hogy felragyogjon lsten dicsöségének 
ismerete Jézus Krisztus arcán" - írja a korinthusiak
nak. (ll. 4, 6.) 

Ezt a nagy átalakulást, ezt a nagy, eddig nem is 
sejtett világos~ágot annak köszönheti, mert kimondta 
azt a nagy szót: 
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,.Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? ... " 
Ez a nagy fordulópont, ez a nagy probléma min

denkinél, örökre. De ne riad1unk visszal Ime, P~lt 
sem törte össze, nem semmis~tette meg ez a nagy elhatá
rozás, hanem mi!közben a testi ernber szemét · meg
vakította, meg.nyitotta a lelki, a krisztusi ember sze
m.ét s azt az embert, aki már természete szerint is 
útálta a félmegoldásokat, most annyira megerősítette, 
hogy fel merte venni Krisztusért a csatát akár az 
egész világgal. Ámde a nagy átaLakulás- rnondhatjuk 
- az ima mütermében, kohójában ment végbe. 

Mikor Ananiás Jézus felszólítására csak szabódva 
kereste fel a damaszkuszi .,Egyenes utcában" .,az ül'dö
zöt" - nagyon értjük. Ámde az Úr íme, mivel is 
nyugta~lja meg? Menj csak nyugodtan, mert íme, az 
eddig·i üldözö most már ,.imádkozik". Ez a nagy vál
tozás kulcsa. Mily kár, hogy Pál sohasem árult el 
semmit erről a három damaszkuszi imanapróL De az 
Úr Jézusnak utalása erre az imára megsejteti velünk, 
hogy ennek a hosszas im~ak mily nagy jelentősége 
voll az ö belső átalakulására ... 

II. 

A keresztény ima örök mintája. 

Pál megwdtta nekünk a keresztény ima örök alap
mintáját. Azt lálbjuk nála, hogy ö általában mindíg 
imájában az Atyához fordul. Krisztus is erre tanított 
minkeb és az Egyház is így jár el. A szentmise, maga 
a legfőbb, legistenibb ima az Atyához van intézve. 

De ami különösen kereszténnyé teszi a Pál imáját, 
az, hogy sohasem fordul az Atyához a nagy •közvetíllő
nek, Krisztusnak mellőzésével, ö Jézus nevében imád
kozik és cselekszik mindent. 

Ez nemcsak annyit jelent, hogy imáiban Jézus 
parancsából jár el, és Jézus érdemeire hivatkozik, 
hanem annyit, hogy ö Jézussal mintegy örökös élet
közösségben él és marad. 

Ezt a közösséget pedig a Szentlélek eszközli ben
nimk. 

Pál nagyon jól tudja, hogy Isten örök tervei szerint 
a Szentléleknek kell megszentelésünk müvében és így 
imaéletünkben is a főszerepet vinnie, úgyhogy nélküle 
még Jézusba sem kapasl'Jkodhatunk, kapcsolódhatunk, 
sőt nála néLkül még Jézus nevét sem tudjuk Istennek 
tetszően kimondani. (I Kor. 12, 3.) 

Pál tudja, éspedjg tapasztalásból, hogy a Lélek van 
segítségére erötlenségünkne·k, mert nem tudjuk, m i
k é p kell kérnünk, amit kérünk, de maga a Lélek jár 
közbe értünk szavakba nem loglalható sóhajtásokkal." 
(Róm. 8, 26.) 

Pál tudja és hirdeti, hogy ,.a z o k az lsten fiai, 
akiket a Lélek vezérel". (Róm. 8, 14.) 

Azért mitsem kell félnünk, mikor az imában Isten
hez fordulunk és hozzá közeledünk. Hiszem a Szent
lélektől .,vettük az örökbefogadás lelkét, amelyben azt 
kiáltjuk: .,Abba" - Atyánk"! (Róm. 8, 15.) 

Mily végtelenü! gyengéd ez a kép, amelyet az 
Apostol itt a mi istengyermehégünkröl fest, amely
nek oly óriási jelentősége van úgy az Apostol imaéle
tében, mint a mienkben. Amint az édesanya karjára 
veszi gyermekét és tanit ga t j a, és legnagyobb gyönyö
rűségére van, amikor az először gagyogja: az ,.Aba"' 
- .,apa" szót, így ami legegyszerűhb, szinte dadogás
szerű imánk, amelyet a Szentlélek segítségével vég
zünk, végtelenü! kedves a mennyei Atya előtt. 

Ez a gyengéd bizalmasság lengi át Pálnak egész 
imaéletéL 
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Pedig neki sem volt ám mindíg öröm és élvezet az 
ima. Bár az tartoUta fenn, de nem míndíg vigasztalta. 
Érdekes megfigyelni a nagy apostol életében az ima
vigasz és az imában való vigasztalanság állandó hullá-m
zását is. Itt-ott Isten bizalmasan szólott hozzá és 
élénken átéreztette vele, hogy nem •kell félnie. 

I bt-ott elárasztotta amenny elöízével, de aztán talán 
évekre behomályosodott minden. És érdekes, hogy 
ilyenkor ő is, ahogy a misztikusoknál nem ritkaság, 
mintha felejtené, hogy már mit kapott eddig Istentől 
és minó biztosítékait bírja az ö kegyelmének. 

Pál is tapasztalt igen keserű óráka~l, amelyekben 
az akadályok hegymagasságig tornyosultak s ö, a sas 
most mint szegény szárnyaszegett vergődött a porban. 

De még nagyobb volt szorongása, mikor Efezusból 
Troaszon keresztül Makedóniába érkezett és Illem 
találta ott munkatársáJt, Tituszt. .,Nem volt akkor 
semmi nyug.alma testünknek, hanern mindenféLe szo
rongatást szenvedtünk, kívül harcok, bel'ül félelem." 
(II Kor. 7, 5.) Olyannyira, hogy mint híveinek pana
szolja: .,módfelett megterheltettünk, erőnkön felül, 
úgyhogy még életünkelt is meguntuk". (II Kor. 1, 8.) 

Csak a nehézségek lezajlása után vált a súlyosan 
megpróbált Apostol előtt vHágossá az ilyen isteni 
látogatások értelme. Mikor már magunkat szinte veszve 
láttuk, akkor megértettük, hogy azénb küldte reánk 
Isten mindezt, ,.hogy ne magunkban bízzunk, hanem 
Istenben, ki feltámasztja a halottakat (aki még a halot
takat is fel tudja támaszt·ani), Ö szabadított és sza
badít meg minket oly nagy veszedelmekből és bízunk 
benne, hogy ezentúl is megszabadít". (II Kor. 1, 9. 10.) 
És érdekes, hogy az Apostol, mikor a kétségbeesés 
szegélyéről ismét életkedvre és bizalomra ébred, ezt 
a nagy ,.ajándékot" a hívek érte végzett imájának 
tulajdoní1bja. (U. o.) 

Egy másik, a mi saját imaéletünkre is fontos 
körülményt sem szabad itt figyelmen kívül hagynunk. 
Ime, lsten a nagy ApostoLt, akinek élete egészen 
Krisztusha olvadt, akit maga a .,választottság edényé
nek" nevez, nem mindíg hallgatJta meg olyan érte
lemben, mint ö azt kérte. Nem hiába jövendöli meg 
róla Krisztus, hogy ,.Megmutatom, mennyit kell szen
vednie az én nevemért." (Ap. Csel. 9, 16.) 

Azt a kínzó bajt, gyötrelmet, legyenek azok az 
ösztönösség rohamai vagy valami betegség, amit az 
apostol .,a tes1t tövisének" és ,.a sátán angyalának" 
nevez, Isten háromszoros buzgó imájára sem távolítja 
el, enyhíti meg. 

A váLasz mindíg csak az: ,.Elég neked az én kegyel
mem, mert az erő az erőtlenségben lesz teljessé." 
(II Kor. 12, 8. 9.) 

Emlékeztet ez az agonizáló Úr háromszoros imá
jára az Olajfák hegyén, amelyre szinte ugyanaz a 
felelet. 

Ámde, amint Urunk háromszoros imaostrom után, 
amelyet látszúlag visszautasit az ég, mégis bátran és 
erővel lép a nyilvános küzdelem terére, úgy Pál is, 
ha vigaszt, enyhülést a szenvedésben nem is, de imája 
által erőt nyer a magasból. hogy hősiesen megállja 
helyét. Most már fennen hirdeti: 

,.Azért telik kedvem erötlenségemben, a gyalázat
ban, a szükségben, az üldöztetésben, a Krisztusért 
való szorongaktatásban, mert mikor erőtLen vagyok, 
akkor vagyok hatalmas." (II Kor. 12, 10.) Mert hiszen 
végső elemzésben mi is minden imádság, mint a saját 
gyengeségünk bevallása és Istentől való függésünk 
alázatos elismerése. (Folyt. köv.) 
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A lel~i élet aL~-je 

A) A sokféle út. 

Titánok. 

A lelki élet sokféle és mégis csak egyféle. Sok
féle, mert núnden lélek más és más, de egyféle, 
mert Krisztus. csak egy utat jelölt meg: és ez a vég
cél, a mennyország. 

Assziszi Szent Ferenc botjával ütögeti a virágok 
fejét é& azt mondja: "Hallgassatok, testvérkéim, tu
don:., hogy nagy az Isten!"' Aztán madaraknak prédi
kál, megszelíditi a vad farkast . . . Mintha örök má
ju!> lengne az alakja körül. Szinte núndíg érezzük az 
orgonavirágok illatát P~ a nagy vizek kék mosolygását. 
A tavasz szentje poétikus alak, igaz. De ő kemény 
szőrzsákba öltözött és a szegénység szitká.r alakja lett, 
a·kihez hozzásírnuJlak a kövérTe hízott nemes ura·k és 
elkezdték sZ'égyelm.i a sokfogásos ebédeJket, a nyerítő 
pa:ripákat, a selymet és mindazt, amit egy szóval úgy 
mondhatunk: földi kényelem és gazdagság. Szent Fe
renc alakján keresztül átömlik az a májusi levegő, 
amely Krisztus körül lengett, amikor a tóparton állt 
vagy a zöld réten prédikálta az igét és megremegtette 
az erniberak szívét valami csodás, tavaszi sejtéssel. De 
Szent Ferenc szikla is, felegyenesedik a lapályok fö
lött és megmutatja, hogy éppen azért tud visszaverődni 
rajta az ég ezernyi csillogása, mert nincsen rajta ezer 
földi cafrang: hanem csupasz. Leverte magáról a port 
és most csillog, mert az Isten kegyelmével lett ga.zJdag. 

Loyolai Ignác m4s vonásokaJt másolt le az evan
géliumból. Katonás, szinte marcona tenyerével harcot 
hirdet a lutheri forradalom ellen, az engedelmesség 
acélból készült sisakját és mellvértjét rakja fiaira. 
Még a hallatára is lázad az emberi önérzet és dühösen 
tocpan neki a béklyóknak az emberi szabadság nevé
ben, de csak addig, amíg nem látja, hogy az a legna
gyobb szabadság, ha valaki az igazság útjain jár. Ez 
az út korlátot jelent, de ha valaki átugl'Í'k a korláton: 
öngyilkos lesz, me-rt lent a hazugságok és tévedések 
örvénye tátong. Messziről sokszínű és csalóka, de lent 
a biztos halál vár. - És ez a kemény alak tudott 
nevetni. Kortársai csak úgy hívták, hogy a "nevető, 
sánta spanyol". - És mégsem nevezhetjük a tavasz 
s.zentjének, bár telve volt a lelke tavaszi örömmel. 
Inkább kemény mellü őr, aki lehúzott fejjel figyeli a 
téli vihart és felfogja két ·karjával, hogy ne érjen le 
az Isten ringó vetéseire és ne dennessze meg az embe
rek ~.zívében az evangélium tavaszát. 

Minden szentnek volt egy-két sajátos jellemvonása. 
Az isteni Gondviselés az egyiket is, másikat is olyan 
utakra indította, amelyeik végén va.! ami új sze r ü célt 
kellett elérni. Páli Szent Vince a szegények apostola 
lett, Szalézi Szent Ferenc a szelídség szentje, Szent 
Ágr.es a szüzesség hérosza, aki 13 éves gyermek
kezével olyan magasra tudta felrnuta·tni a liliomot, 
hogy 2000 év után is csak csodálattal tudjuk nézni. 

És a sokféle szent mégis megegyezett valamiben: 
hősiesen szerette Krisztust, törvénye volt a mindenek 
fölé emelkedő szerelet. És abban is megegyeztek, hogy 
a hitből éltek és kegyelemmel éltek. 

IJtuak 

lrta: P. 'VIrágh Andor S. J. 

Krisztust sokféleképen lehet követni, de kell egy 
elindulás a mindennap embere számára. Olyan, amely 
jó anmak is, aki a leprás telepre vágyódik, hogy fel
emésztődjé.k az önzetlen szeretet tüzében, de jó an
nak is, aki otthon, a családban akarja megszentelrni 
magát. 

A három szükséges dolog. 
- Igen, lelki életet akarok élni! 
- Tudod-e, mit akarsz? 
- Tudod-e, kit akarsz követni? 
- Igen, Krisztustl 
- Tudod-e, milyen úton akarod követni? 
- Igen, azon az úton, amelyen Ű járt. 
Látod, az eszednek szüksége van még fényre, sok 

fényre, mert hihetetlen mélységeket és sok ti-tkot rejt 
magában a.z az út, melyet Krisztus útjának nevezün,k. 
Nem könnyü megtaláLni pontosan azokat a módokat, 
melyek éppen a te lelkednek valók. 

És természetes vakság húz lef,~lé mi.n.ket. Az em
beri okosság. A tennészetes okoEság. A testnek és föld
nek okossága, mely haszonleső és megalkuvó. A ke
reszt titka gyalázat volt a pogányok előtt, bolondság 
azok számára, akik a földön akarnak örök tanyát ütni 
és nem szerelnek a túlvilágra gondolni, és nehéz annak, 
aki vállán érzi a keresztet. De ha a hit szemével és 
a szentek okosságával nézed ezt a titkot, neked egé
szen mást mond. De hithez fény kell, az IstE'ID. kegyel
mének fénye, hogy mindig tisztán tudj látni. Tisztán 
kell látnod a kereszt titkát is és a többi titkot is. 

• 
Szereled-e a naplementé<t a nagy hegyek mögött és 

a hajnalt, a viclám kacagást és azt, ha sikerül valami, 
amit szépen kiterveltél? 

- Igen. 
- Örülsz-e, ha béke van szh·edben vagy nagy tüz, 

amely újjá <tJkar alakítani mindent a világon? 
-Igen .. 
- Ujjong,sz-e az örömtől akkor is, ha érzed, hogy 

most az Isten megpróbálásokat ad reád és könnyed 
csordul a vigasztalan keserűségben? 

Szent Erzsébet asszonyt igaztalanul üldözték ki a 
várból gyermekeivel együtt. És Ű Te Deumot monda
tott. Ez volt a szentEk szíve: az új és furcsa örömmel 
megtöltött lélek. A Szenilélek adta nekik ezt az új 
vidámságot, mely érthetetlen a hit nélkül és vissza
riasztja azt az embert, akit még nem járt át a Lélek. 
A Szentléle-k, rnely új érzéseket, új kedvet és új örö
met hoz a szívbe. 

Ez kell másodsorban a lelki élethez: az isteni me
legség, hogy átjárja a szívü11ket és KEDVET is ad
jon Krísztus követésére. 

• 
Te azt mondod talán: 
- Nem félek femmitőL Tudom, hogy nehéz Krisz

tus útja. De nehéz az út Krisztus néLkül is. Hiszen 
szenvedni mindenütt kell. Az a kérdés, hogy cél és 
vigasz nélkül akarok-e szenvedni, vagy Krisztussal 
együtt, aki segít vinni a keresztet. Hát azért habozás 
nélkül és jókedvvel <tkarok utána menni. 
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Utunk 

Helyesen gondolkozol! 
És ez a harmadik, hogy te AKARJ! Szánd el ma

gad határozottan a nagy útra. Azt fogod látni, hogy 
könnyebb, mint a szenvedélyek útja. Mert a szenve
dély csak addig hívogató, arr,íg rabbá nem tette az em
bert. Utána fogcsikorgatás következik és átok és két
ségbeesés. Krisztus útján pedig béke és öröm és győ
zelem. 

AKARNOD KELL és CSELEKEDNED KELL! Oko-

~ - Ibi .... .., .... ~' ~~ n.,....~ ... . 

A legnagyobb társadalmi jótéteményt ma az gyako
rolja az emberiséggel, aki m.inden kételyt, nehézséget 
és kínzó problémái legyőzően rámutat Krísztus ke
resztjére. 

A megpróbáltatások nehéz napjaiban, amikor az 
egész világ súlyos küzdelmekben viaskodik, nyilván
való, hogy amit a rossz, helyesen a legfőbb rossz: a 
b ű n lerontott, annak hiányát meg kell kegyetlenül 
szenvedníin.k. Tehát csakis a szenvedéssel tudjuk át
hidalni a bűn által okozott és feltépett szakadéko
kat, a szenvedéssel tesszük áldássá, amit a bűn meg
átkozott. A szenvedés edz, tisztít, nemesít, közelebb 
visz Istenhez. Igy fejlegette maga Jézus Krísztus is 
az Irásokat az emmauszi hét tanítványnak: Nemde 
ezeket kellett elszenvednie az Emberfiának és úgy 
bemennie a mennyek országába. Krisztus személyében 
jött el az, akiről Aischylos írt a régi görögöknek a 
Leláncolt Prometheusában: "Szorultságodból ne re
mélj menekülést, mig kínod helyetteséül meg nem 
jelenik egy Isten, alá kész lesz érted leszállani a 
Hades naptalan országába és a Tartaros sötét szaka
dékába ... " Krísztus tehát emberré lett, hogy mi meg
istenülhessünk. 

S mí történik ma 7 
Ma embemek lenni nyomorúság. Embermilliók 

ke~yetlenül szenvednek. A végső elkeseredés néha 
tetőpontra ér. Az életharcban kimerült emberek egy
kedvűen dobják el maguktól a legnagyobb láncset: 
a számukra érthetetlenné vált életet. 

Nem tudják észrevenni a kereszt nagy tanítását: 
szenvedni és szenvedéssel megdicsőülni. Ez az embe
riség legnagyobb és legfájóbb tragédiája. 

Vencel, szentéletű uralkodó még havas, téli éjt
szakában is mezítláb ment imádkozni a templomba. 
A tisztje, aki ilyenkor is kisérni szokta a királyt, egy 
alkalommal kitakadt és panaszkodott, hogy igen 
fázik. Vencel így szólt: Csak lépj m.indíg a nyomomba 
és. nem fázol. 

Krisztus keresztútját hívő szemmel nézve, az az 
érzésem, hogy talán nem is olyan nehéz szenvedő hít
vallónak lenni. Csek Krísztus nyomdokaiba kellene 
m.indíg lépnünk. Mert Kriszlus szanvedett ugyan 
helyettünk és érettünk, de nem tette feleslegessé 
egyéni szenvedésünket. Erre szükségünk van már a 
Krisztus-hasonlóság miatt is. 

Ki az erősebb? Nietzsche vagy Pazzi Szent Mag
dolna? 
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san, apránként haladva előre és következetesen. 

" 
És mind a három szükséges meglesz, ha Isten segít! 

8) Amivel kezdeni kell. 
Természetesen csak akkor, ha valóban vágyad az, 

hogy hasonló légy Krisztushoz. Kezdd el így, rnert már 
sokan: igen sokan kezdték így. Tehát évszázadok ta
pasztalata áll az út mögött. (Folyt. köv.) 

lda: Slhnattner SziQkid U. S. B. 

Nietzsche egész élete tagadása volt a Megfeszített
nek és a Kereszt tanításának, melyről epés gúny és 
cinikus lenézés hangján emlékezett meg írásaiban. 
Az őriilet borongó ködbe árnyékolta lelkét és tajtékzó 
nyálával takarta be, ha valahol egy keresztet látott. 
Élete utolsó perceiben remegő kézzel és kusza betűk
kel írta le ezt az utolsó szót: "Megfeszített." 

Pazzi Szent Magdolna elől valósággal rejteni kel
lett a keresztet. Extázisba esett Jézus szereleiének 
e csodálatos győzelmi jelvényét látva. Egy alkalom
mal földöntúli elragadtatásában így kiáltott fel: "ó, 
szeretet Istene, túlságosan nagy a szeretet, melyben 
részesítesz minket, Jézusom!" 

Ki az erősebb? Az a csácsbozsoki anyóka-e, aki 
gyógyíthatatlan gyomorrákban szenved, ágyhoz szö
gezve kínlódik nap mint nap egyszerű ravatalán, egyet
len kenyérkeresője, a fia az orosz fronton... Csak 
néha, ha meglátogatja valaki csupa szánalomból, merő 
irgalomból és nyujt neki egy pohár vizet ama jutalom 
fejében, melyet Jézus ígért egykor. Zokszó nélkül tűr, 
szenved, egyetlen öröme, ha láthatja Krisztus kereszt
jét, ezért ágyával szemben szögeztette fel ••• 

Vagy az a méltóságos úr vagy kegyelmes asz
szony, aki szintén szenved, kínlódik. óhaját ápolónő 
lesi éjt és nappal, a telefont kikapcsolták, a folyo
sókat vastag szőnyegekkel takarták - és egy őri
zetlen, óvatlan píllanatban méregpoharat ragad vagy 
kiugrik az emeletről, mondván, nincs értelme az élet
nek, ha szenvedünk. 

Ki az erősebb? 
Egy megrögzött Krisztus-gyűlölő kliní.kára vitte 

áldott állapotban levő, várandós feleségét. A külön
szoba falán ott függött a kereszt, lévén a klinikán 
szerzetesnők. Amint a Krisztus-üldöző megpíllantotta 
megváltásunk szent jeiét, kíméletlen, sőt illetlen han
gon követelte, hogy távolítsák el a keresztet, nehogy 
születendő gyermekének első píllantása is erre a 
gyűlölt Jelre essék. 

A kereszt egyelőre a helyén maradt. 
A születés után megjelent újra az édesapa és 

látta, hogy a kereszt újra csak a helyén van. Durva 
hangon követelte azonnali eltávolítását, nehogy meg
lássa gyeru::eke. 

- Nem is fogja soha meglátni, ne tessék aggódni, 
mert gyermeke Vl!!kon Ezületett - volt a lesujtó 
válasz:. 

Erősek azok, akik hittel, öntudattal látják a ke-
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resztet. Benne látják az Isten szeretetének fokoz
hatatlan megvalósulását, a kereszténység gyönyörű 
tanítását, egész hitrendszerünk maradéktalan foglala
tát. Peisithanatos ókori görög bölcselő öngyilkosságra 
beszélte rá híveit, hogy így a szenvedéstől megszaba
duljanak. Krisztus tanítása - a fölséges példaadás. 
S a szenvedésünk jutalma az, ami Krisztusé: meg
dicsőülés. Diesekednünk szabad nekünk Krisztus
hívőknek ebben a szenvedésben, keresztben, hisz 
végeredményben benne van üdvünk, életünk és fel
támadásunk. Ne nézzük, kitől jő a kereszt számunk
ra. Krisztus sem nézte, hanem az Atya kezéből fogad
ta. Kereszt a háború, kereszt a nélkülözés, a nincs
telenségig fokozódó takarékosság, kereszt a nagy 
bizonytalanság, a harctérről érkező hírek, a gyász. 

Krisztus keresztjének bölcseségét nem ismerő em
ber tehetetlenül áll ezekkel szemben, kielégitő vá
laszt adni képtelen., a gyakorlati megoldástól messze 
jár. Hogyan is lehetne ezekben a szenvedésekben 
dicsekedni, ~őt örülni? Lehet, ha az a folyton nyug
talankodó, szangvinikus, fejfájós Pál apostol tudott, 
mi is tudunk. Csak ne legyünk tájékozatlanok az élet 
céljának kérdésében. Viharnak jönnie· kell, hogy 
utána még kékebb legyen az égi Krisztus is meg
járta a Golgotát és csak utána jutott a megdicsőülés, 
a mennybeszállás hegyére. Isten akarata volt, hogy 

Engesz:telő sz:enlóra 
(Kérdeztelr - {eleiAnlr) 

"Nagyon ajánlják mostanában a sumtórának 
nevezett Jézus Szíve-áhítatgyakorlatot, az esti, 
illetőleg éj j eli imaórákat az oltáriszentségi Jézus 
előtt. Hangsúlyozzák, hogy nagy kegyelmi gazda
godással jár. S ami a legfontosabb, Jézus szent 
Szívének igen tetsző engesztelő áldozatot nyuj
tunk ezekkel a buzgó imaórákkal a magyar vét
kekért ... 

... Vágyódik a lelkem ez után az áhítatgya
korlat után, de annyi nehézség torlódik a meg
valósítás elé. Hogy bírja majd az egészségem? 
Mi lesz a napi kötelességemmel, ha megrövidítem 
alvásomat? Vajjon nem feltűnősködés ez? Mit 
szálnak majd hozzá ... ? Helyesli-e lelkiatyám? 
... Tanácsot kértem egy lelki embertől, és ö azzal 
beszélt le, hogy első a kötelesség! ... Igazán nem 
tudom, hogyan gondolkozzam, mit tegyek ... " 

A szentóra-ájtatosság Alacoque Szent Margit 
révén az úr Jézustól származik. Az édes Jézus 
Szent Margittól így kívánta: 

"Csütörtöktő! péntekre virradó éjjel 11 óra és 
éjfél között felkelsz, hogy Velem légy abban az 
alázatos imában, amelyet akkor Atyámhoz intéz
tem. Egy óra hosszat a földre borulsz, egyrészt 
azért, hogy csillapítsd az isteni haragot, irgalo
mért esedezzél a bűnösök számára, másrészt, hogy 
némiképen enyhítsd azt a keserűséget, amelyet 
éreztem, mikor apostolaim elhagytak. E miatt 

U tank 

kemény és véres úton haladjon a krisztusi Gondolat 
a feltámadás és a világot átfogó, megváltó, diadalmas 
győzelem felé. Amit Isten jónak látott, ember az ellen 
ne lázadjon. És Krisztus nem is ígért a követőinek 
mást, mint szenvedést és keresztet. De ezzel ígérte 
a győzelmet is. Nemcsak az egyénnek, de a nemze
teknek, minden idők minden népének is szól tehát 
az ígéret: E jelben győzöli 

A kereszt filozófiája a legmélyebb életfilozó6a. 
Azért, mert legmélyebbről szól a szava és nem lehet 
elhallgattatni. Mikor nagyon szenvedünk, nagyon 
emberek vagyunk. 

Foersterről, a nagy nevelőről mondják, hogy min
den évben így kezdte előadásait: Lerajzolt a táblára 
egy vonalat. Ez a haladó, fejlődő ember útja. Ezt a 
vonalat metszik az akadályok. Mindenütt kereszt jő 
létre. Mindenki, akár akarja, akár nem - eljut az 
emberi élet alaptételéhez, a kereszthez, a szenvedés 
Jeiéhez. 

A mai nagy világégés kommentár a kereszthez. 
A harctéren ~envedők, itthon aggódók a kereszt 
értelmét magyarázzák. 

A kereszt értelme: a győzelmes szenvedés és a 
segítő kegyelem, a leküzdölt akadály és a diadalmas 
akarat. 

Győzelmünk tehát csakis a Keresztben van! 

lrta: Gologl Lajos S. J. 

kellett nekik szemrehányást tennem, hogy egy 
órát sem tudtok virrasztani Velem!" 

Az Egyház ezt az áhítatgyakorlatot jóvá
hagyta, búcsúkkal látta el, a hívek pedig minden
felé gyakorolják. Sokan megtehetik, hogy úgy 
gyakorolják, ahogy Szent Margittól kívánta az 
úr! Mások csak a mi Urunk alapszándékának 
tudnak megfelelni: szobájukban végzik, mert 
kápolna nincs a közelben, s csütörtök este, a 
lelekvés előtt virrasztanak egy órát a Getszemáni
kertben szenvedö, imádkozó Jézussal egyesülten. 
Akik beteget ápolnak vagy egyéb éjjeli szolgálat
ban vannak, virrasztás közben töltenek egy órát 
imába merülve, amennyire pl. a beteg gondozása 
megengedi. Vannak, akiknek ereje csak az elsö
péntek elötti szentórát, s van, akinek egészsége 
a heti szentórát is bírja. Végzik arcra borulva 
vagy térdenállva ... Igen kedves az úr előtt, ha 
a szeretet nyelvén, kötött szöveg nélkül beszél
getnek Vele. De örömmel fogadja a szóbeli imád
ságokat is ... 

A kérdés most már az, ki vállalkozzék erre s 
kinek lehet megengedni? 

Ha indítást érzünk a szentóra gyakorlására, 
ne az ijedező vagy csupán az újdonságot igénylő 
önszeretet szemszögéből mérlegeljük az okokat"'IÍs 
nehézségeket, hanem Jézusunk oldaláról: tárgyi
lagosan, előítélet nélkül, kegyelmies készséggel, 
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önmagunk tiszta odaajánlásával! Abból induljunk 
ki, hogy nem. mindenkit hivogat a lelkünkben 
dolgo:~;ó Jézus ennek az áhítatnak gyakorlására. 
De ha valakitől szívesen venné, és várja tőle ezt 
az értékes áldozatot s hatékony engesztelést, 
akkor ad erőt is hozzá. Egészen bizonyosan! Aki
től pedig nem kívánja, annak nem ad erőt ehhez, 
bármennyire erőlteti is. Egészségében és napi 
kötelességteljesítésében jelentkező igazi nehézsé
gek révén fogja inteni az Úr, hogy hagyja abba. 
És ö megelégszik vágyódásával, beszámítja kész
ségél ... 

Tegyem fel a kérdést tehát lelkem előtt, mi 
indít, hogyan indít? A kegyelem vagy a termé
szet? Kegyelmies vágyként jelentkezik-e? Nyu
godtan-e, enyhe unszolással, gyöngéd bátorítás
sal? Vagy szertelenkedö feltűnősködéssel, divat
inger gyanánt ... ? 

Nem könnyü erre a kérdésre nyomban, meg
bízhatóan felelni! De szerfölött gyanús lenne az, 
ha a lélek különféle kifogásokkal, látszólag ugyan 
súlyos okokkal, a valóságban pedig rendezetlen 
elöítélettöl, az önszeretettől sugalmazva elzár
kóznék minden kegyelmi indítás elöl! Ez nem 
vallana kegyelmies fogékonyságral Ilyen lelkület 
más téren is komoly akadályokat szokott gördí
teni Jézusunk lélekalakító kegyelmei elé ... 

Ajánlatos tehát néhány alkalommal megkísé
relni a szentórát, pl. elsö-péntek előtt! És meg
figyeljük, vajjon bírjuk-e ilyen imádságos virrasz
tás után a következő napi munkánkat, kötelessé
geinket? Nem egy lélek meglepődötten tapasz
talta, hogy azelőtt, mielőtt a szentórát rendszere
sen végezte volna, mindíg érzett enyhe fáradtságot 
napközben, de éppen az imaórák utáni napon 
sajátságos frisseséggel tudja napi kötelességeit 
végezni. A jó Jézus. nagylelkű a nagylelkűekkel 
szemben! Annyira bőkezű, hogy mindíg Ö marad 
a győztes, s a lélek a nyertes ... 

Ilyen kísérletek után kialakul előttünk, hogy 
hetenként bírjuk-e megrövidíteni éjjeli pihené
sünket vagy havonként? Lefekvés előtt végez
zük-e a szentórát vagy alvásunkat szakítsuk meg? 
Talán egy-egy félórácskával pótoljuk-e be az 
elmaradt alvást (hisz ez nem csorbítja az áldo
zatot!), vagy egészen le kell mondanunk az esti, 
illetőleg éj j eli engesztelő imaórákról? Legalább 
is egyidőre mondunk le róla, míg alkalmasabbak 
nem lesznek a körűlmények, s erősebb az egész
ségi állapotunk. Ha aztán más nem marad hátra, 
még mindíg szakíthatunk nappal egy-egy órát 
vagy félórát - hetenként - a megkérlelő szent
ségimádásra katonáinkért, hazánkért, Egyházun
kért ... Jézus nagy szándékairal 

Elengedhetetlen tehát, hogy Jézusunk olda
láról mérlegeljünk, s kegyelmies készséggel, rugal
massággal alkalmazkodjunk adottságainkhoz és 
felszabadítsuk magunkat önszeretetünk kifogásai 
alól, hogy megadhassuk Jézusunknak a vigaszta-
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lást, megkérlelést ... Hisz Jézus úgy vágyódik 
az engesztelő lelkek után! Merjünk engedélyt 
kérni lelkivezetőnktőL De nyugodjunk bele, ha 
megtiltjal (Ha újra és ismételten vonzana a kegye-
lem, néhány hét mulva ismét előállhatunk kéré
sünkkel, erőszakoskodás nélkül!) Ha tőlünk 
függne az engedély, adjuk meg kísérletképen. S 
csak az igazán gyöngéknek tagadjuk meg. Szóval: 
higgadtan! Nagylelkűen! Előítélettől mentesen! 
És készségesen: Jézusnak lelki magaslatok felé 
hívogató kegyelmeivel szemben! 

Nem egyszer segít ilyen elmélkedés önszerete
tünk húzódozásának leszerelésére: ha olykor
olykor, pl. havonta egyszer, el-elvonnánk alvá
sunkból egy-egy órát, mondjuk azért, hogy egy 
roppant érdekes regényt befejezzünk vagy hogy 
elbeszélgessünk, esetleg más szórakozásból ... 
vagy azért, mivel rendkívüli munka jött közbe és 
természetes ambíciónk sürgeti a sikert, a dícsé
retet, akkor bizony nem nyugtalankodna önszere
tetünk, és mások sem aggódnának annyira egész
ségünk miatt . . . De ha Jézus vonz valamire, 
amire talán nagyon nagy szüksége volna a lelkek
nek, nyomban nyüzsög a kifogások, rosszalások 
légiójal Mennyi idődarabkát dobálunk el hiába
való dolgokra, fecsegésre vagy kicsinyeskedő 
pedantériából ... Vajjon nem lehetne ebből össze
rakni Jézusunk számára egy félórái!? (S akkor 
olyan kegyelmeket is nyernénk, amelyek segítsé
gével könnyen kigyógyulnánk munkábafulladá
sunkból vagy idötékozlásunkból!) úgy rendezzük 
be tehát napjainkat, hogy a túlzott, önmagunkat 
kereső, idegőrlő munkánkat kissé megrövidítjük, s 
így megadhatjuk Jézusnak a nagylelkű imaáldo
zatoll S merünk bízni, számítani Jézus Szívére 
és viszonzására ... 

Egy külföldi megfigyelő, Burgio pápai nuncius 
- aki a mohácsi vész előtt hosszabb időt töltött 
hazánkban, és kétségbeesett erőfeszítéssel, ered
ménytelenül igyekezett, hogy még idej ében meg
szervezze az ország erőinek összefogását a török 
ellen- nagyon szomorú nemtörödést, megdöbben
tőerr vak önzést, kicsinyességet, szükkeblűséget 
tapasztalt az akkor élő magyar urak lelkületében. 
Több követi jelentésében, amelyet a pápának kül
dött, számol be ezekről a leverő állapotokról ... 

"Ha Magyarországot - állapítja meg a nun
cius magyar kortársairól - a veszélyek örvényé
ből három lorint árán ki lehetne ragadni, nem 
találkoznék három ember, aki magát erre az 
áldozatra el szánná." 

Még Mohács után is tovább tombolt az ön
zés ... S aztán már a hősies áldozat is késő volt! 

Vajjon kap-e elegendő áldozatos, engesztelő 
magyar lelket magyar vétkektől megsebzett, meg
gyötört szívü Jézusunk? ... Vajjon ki tudja-e 
árasztani hazánkra a kiengesztelt Isten irgalmas 
jóságának gazdag, boldogító kegyelmeit ... ? 
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IrodaioBI 
Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: A szent zsolozsma. 

2 kötet. Korda, 1942. Ara 8.50 P, kötve 12.50 P. 
Akik érdeklődéssei figyelik a liturgikus élet ki

bontakozását, örömmel veszik kezükbe ezt a köny
vet. A szerzöt ajánlani fölö~leges, de művét nem 
méltatni - még szük keretek közt is - mulasztás 
lenne. Egyszerű, világos és mégis alapos tanulmányá
ban személyes tapasztalataival és igen értékes meg
jegyzéseivel valósággal kézzelfoghatóvá teszi a litur
giku~ szellemiséget, úgyhogy nyomon követhetjük az 
egész teremtett világ emberben tudatosuló és Krisz
tusban imádsággá magasztosaló Te Deumát. 

A hozzánk testesült Ige titokzatos teste a litur
giában titokzatos Igévé lesz és Istenhez szellemiesül: 
a földre szálló második isteni személy útját teszi meg 
a Mei'JIY felé. A titokzatos test és titokzatos Ige 
egysége fölött már nem diadalmaskodik a halál, mert 
a feltámadt Krisztus ereje élteti s így az egyházi 
liturgiában a romlástól ment teljes ember imájával 
járulhatunk Isten elé, az Egyház liturgiájában tehát 

· a tökéletes ember, az Ember imája jut kifejezésre 
a megújított földön. Ezzel már túlemelkedik a helyi 
közösség zártságán: az egész emberiség Istentől sugal
mazott hiteles imájává lesz, s rránden emberi ima, 
még a pogányé is, csak ez okból nyerhet meghall
gatást. 

A liturgikus mozgalom világnézeti jelentőségre 
emelkedik itt, s e könyv megnyitja a diadalmas világ
nézet tájait. Semmiesetre se nézzük szokásosnak, 
előttünk jól ismertnek azt, amit ez a könyv mond, 
mert kiemelkedik abból, amit eddig ismertünk és 
tovább vezet, ha szerénysége nem is mondja kifeje
zetten. Nemcsak kanonikus személyek meríthetnek 
belöle hivatásszerű imáik végzéséhez, hanem épp 
emelkedettsége miatt magával ragadja mindazokat, 
kik a liturgia finomabb szépségei ir 'nt éreznek fogé
konyságot a nélkül, hogy a kezdet kezdetén levöket 
figyelmen kívül hagyná: vagyis egyszerűen szólva, 
minden katolikus ember. Legyen a zsolozsma szemé
lyes érdeklődésünk tárgya, foglalkozzunk vele szíve
sen mint értékes családi kinccsel, mint olyannal, mely
nek őrzése és birtoklása felemel; úgy, mint ahogy a 
gyermek nézi atyja fegyvereit és szerszámait, melyek
kel az az élet küzdelmét vívja fennmaradásért és 
jólétért. Alaposan meg kell ismernünk a zsolozsmát 
is a szentmise mellett, mert így valósítjuk meg az 
élő hagyományt, az Egyház közösségi lelkületéL Ha 
nem válnak személyes élményeinkké ezek az imák, 
nem tudjuk úgy imádkozni, mintha magunk írtuk volna, 
ahogy Cassian kívánja, s nem fog rajtunk Szent 
Benedek intelme: lelkünk összhangban legyen han
gunkkal, s mi roppant liturgikus kincseinknek múzeum
őrei leszünk csupán a nélkül, hogy életrevaló jelentö
ségükkel tisztában lennénk. 

Külön meg kell említenünk Kákanyi nővér línom 
vonalakba zárt áhitatát. Nemesen eredeti rajzai a 
liturgikus müvészet egyénien is felfogható végtelen 
skálájáról beszélnek, s nem azért szépek, mert stílu
sosak, hanem stílusosak, mert szépek. 

Magyar László: Játszva németül. Korda, Budapest, 
1942, 184 lap. Korda Nyelvkönyvek-sorozaL Ara 3.60 P. 

A szerző már egyszer kipróbálta és bemutatta 
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nyelvtanító készségél és módszerének életrevalósá
gát, mikor kiadta a Játszva latinul címu nagy fel
tűnést keltő é& egymásután két kiadást ért könyvét. 
Megfigyeléseit jelen rnűvében is alkalmazta, ezen
felül iskolát is csinált, amennyiben munkatársai elő
készítik az angol, francia és olasz nyelvkönyv kiadá
sát. - Mármost lássuk a könyv módszerét, mellyel 
a kezdőt a nyelvtanulás rögös útján elindítja és 
vezeti. A nyelvtanuláshoz nem kell más, mint kedv 
és erő~ akarat, mondja a szerzö. Könyve tehát elsö
sorban úgy adagolja a tudást, hogy a kedv megmarad
jon és állandóan fokozza a nyelvtanulás étvágyát. 
Ezért azután nem száraz és gépies nyelvtaní oktatásra 
helyezi a fősúlyt, hanem életszeru és élmény~zeru 
olvasmányok alapján a gyakorlati beszélgetés elsajá
títására. Olvasmányai jók és érdekesek, a csatolt 
szótár és szájegyzék kitünö, különösen dícséretre
méltó a hangsúly, a nem és a ragozás rövid jelölése. 
Aki követi a csatolt utasításokat, nagyon könnyen 
behatol a német nyelv szellemébe, valóban játszva 
sajátítja el a nyelvtani szabályokat, a ugozás elemeit 
és könnyedén bevezeti magát a társalgás elemeibe. 
A szókincs megszerzése minden nyelvtanulásban az 
egyik legnehezebb és legfontosabb feladat. A szerzö 
közölte szókincs valóban a legszükségesebbre szo
rílkozik, megtanulása nem okoz nagyobb gondot, 
gyakorlása meg egyenesen szükséges a beszélgetés 
elsajátításához. A fordítási gyakorlatok elmélyítik és 
tudatossá teszik a szerzett ismereteket, vagyis egyen
getik a telje~ nyelvtanulás útját. Hisszük, hogy ez 
a nagyszeru könyv is hasznára válik a magyar ifjú
ságnak, rnikor az elhelyezkedés kérdésében oly fon
tos nyelvtanulásra adja magát. A könyv biztos 
kalauza lesz a fáradságos, de édes és szükséges 
munkában. 

P. Pál: "Itt vagyok én isi" Korda-kiadás. Ara 
60 fillér. 60 oldal. 

Elsőáldozásra előkészítő könyvecske, mely egy 
kedve~ kis elbeszélÉs keretében ad oktatást elsö
áldozók számára. Az író a mindennapi életből szövi 
az elbeszélés témáját, oly fínom lelkiséggel és le
bilincselő kedvességgel, hogy szebb és ügyesebb elő
készítő könyvecskét nem is adhatunk elsöáldozóink 
kezébe. Nagyon ajánljuk hitoktatóink figyelmébe is e 
jelen könyvecskét, mert elsőáldozóink előkészítésé
hez sok kedves gondolatot felhasználhatnak belőle. 

König Kelemen O. F. M.: Fülek vára. Ferences 
Rendház, Fülek. 1942. 36 lap. 

A Felvidék felszabadulásával visszatért Fülek ös
multú vára. Ennek vázlatos történetét mondja el a 
szerző r?vid, de komoly előtanulmányokkal megirt 
füzete. Utikalauzt ad a látogatók kezébe s egyszer
smind a vár fennmaradt romjainak megmentésére 
hívja fel a magyar társadalom figyelmét. Ha pusztulni 
engedjük öket, nemzeti kincseinket szórjuk el tékoz
lón. A füzet egyébként ígéret is, melynek valóra
válását, Fülek történetének nagyszabású monografi
kus rajzát örömmel várjuk. 

P. dr. László Akos 0. F. M.: A Ferences Iskola 
természetbölcseleti problémái. Gyöngyös, 1942. 191 lap. 
Ara 4.- P. 

A Ferences Iskola nagy klasszikusainak szell emé-
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ben írt művében a. szerzö. gazdag természettudományi 
és mély bölcseleti felkészültséggel tájékoztat bennün
ket a természetbölcselet problémáiról. Könyve elsö 
részében megismertet a természettudománynak az 
anyagról, anyag szerkezetéröl vallott mai felfogásával: 
"Mi az anyag?" Titáni h·arccá .fejlődött-a porszemecske 
titka. A másodjk részben pedig, miután már kézben 
tartja a tapasztalati vil!lgot,: a tapasztalatot meghaladó, 
az anyagvilág· mögötti valóságot tartja sajátos kuta
tási területének. A . szigorú logikai alapokon megírt 
mű élvezetes és igen -tanulságos olvasmány a mélyebb. 
problémák után érdeklődő . mínden intelligens em-
bernek. · 

Az. egri érseki jogakadémia évkönyve. Eger, 1941. 
Egyházmegyei nyomda. 

Az 1939/40-1940/41. akadémiai évek összevont év
könyve a nagyhírű intézmény 200 éves fennállását 
ünnepli. A jogakadémiát, amint azt dr. Ivánovich 
Emil igazgató ismerteti, 1740-ben alapitotta Foglár 
György kanonok, hogy szegény katolikus ifjakat az 
ügyvédi pályára nevelve a közügyek munkálására is 
előkészítse. Az eleinte 12 hallgatóval indult kezde
ményezés a főpásztorok bőkezű támogatásával 200-
250 taglétszámú akadémiává nött, míg a jubiláris év
ben a törvényhozás intézkedése a jogakadémiák mű
ködését két évfolyamra korlátozza s ezzel "a zord 
idők viharát átélt egyetlen katolikus világi főisko
lánk müködését megbénítja, sót életét is elsorvasztás
sal fenyegeti". T eszi ezt akkor, midön a főiskolai 
oktatás is mindinkább belátja az erkölcsi nevelés 
nélkülözhetetlenségét, amint azt dr. Schönvitzky Ber
talan jogakadémiai tanár Világnézeti képzés a jogi 
oktatás keretében c. cikke kimutatja, s midön az 
akadémia ily irányú munkája alig pótolható. Dr. Mol
nár Kálmán egyetemi tanár A jog és az Egyház címen 
leközölt · ünnepi beszéde egyenesen a szentistváni 
állameszme és az autonómiagondolat sorvadásat látja 
az intézménnyel szemben megnyilvánuló megnem-
értésben;·. · 

Strecke Ernö: út, igazs&g, élet. Időszerű előadói 
anyagtái:. (Az 1942: évi február hó 6-17-ig rendezett 
budapesti Actio Catholica Szónok-Konferencia elő
adásai.) Budapest, 1942. 107 lap. Ara 2.- P. 

Időszerű segítőtárs, értékes meglátások, bevált 
módszerek gazdag tárháza a könyvben közölt kilenc 
előadás. · StakavatoU előadók szólnak benne a mai 
élet problémáiról és a magyar katolicizmus apostoli 
feladatairól (Dr. Hamvas Endre: A világnézeti kér
dés időszerűsége; P. Szabó József S. J.: Korszerű re
torikai szempontok; Strecke Ernö: A szentgyakorla
tok korszerű beállítása; P.· Badalik Bertalan O. P.: 
A családi élet válsága; P. Révay Tibor S. J.: Családi 
napok; Dr. Nyéki Kálmán: Fajelmélet és katolicizmus; 
P. Varga László S. ·J.:· A mai szociális problémák ke
resztény megoldása; Folba János: Modem történet
szemlélet; Mihalovics Zsigmond: A katolikus akció 
egyöntetű szervezése; Strecke · Ernö: A szónok-kon
ferencia tanulságai). 

Különös értéke a könyvnek az egyes előadások 
után közölt szakirodalom és a világnézeti előadások 
témafelosztási tervezele címen összeállított előadási 
vázlatok. A komoly tartalmú és gyakorlati szempont
ból is ügyesen szerkesztett könyvet minden lelkipász
tornak és világi apostolnak őszintén ajánljuk. 

A nagyszerű felkészültséggel és páratlanul gazdag 
irodalmi utalással megírt munka a magyar tudomá
nyosság értékes alkotása. Témájának időszerűsége 
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folytán igen hasznos jogi- tanácsadóul és világnézeti 
tájékoztatául szolgál a plébániák életében. 

Marton Bernát: Rózsafüzér a pap kezében. Buda
pest, Rózsafüzér Királynéja kiadóhivatala. 136 ~áp. · 
Ara 1.80 P. 

Nem mi mondjuk, hanem a nagyei:nl'ékű XIII .. Leó 
pápa hívta fel sorozatos körlevelekben és drámái 
m·egnyilatkozásokban· a világ figyelm:ét· a ·rózsafiizér 
imádságra és előnyeire. A nagy pápa nem· hiába szó- · 
!ott, mert a századforduló óta· hatalmasan· előreti;írt a. 
szentolvasó-ájtatosság megbecsülése · és · bevezetése 
nemcsak a falusi templomokba, hanem a v áTo si. kö- · 
zönség körébe is. Ma, a borzasztó világégés közepeHe · 
nyomatékosan is felhívja figyelmünket P.· Marton a· 
rózsafüzérre. Szavait elsősorban a papokhoz -intézi; 
de mindenki egyaránt megszívlelheti azokat. Rózsa
füzéren értjük az öttizedes olvasót. Rámutat arra a 
tényre a könyv, hogy mennyire Isten szolgája kezébe 
való a rózsafüzér, mert amit a kéz. forgat, azt elmél
kedi a szív és lélek és ölti magára a mindennapi élet. 
A rózsafüzér a papi erények iratlan könyve, melyból 
megtanulhatja a legszebb apostoli erényeket, állandó 
ösztönzésül szolgál neki a buzgóságra és az önmeg
tagadásra, a lelkipásztori kereszt hordozására és a 
legszentebb áldozat gyümölcsöző bemutatására. Ilyen 
beállítottság erejével a pap a Szentlélek hatékony 
eszköze lesz a lelkek üdvösségének művelésében és 
a hívei javának munkálásában. A B. Szűz tisztelete 
így érezteti hatását és áldásait a lelkipásztorkodás te
rén. Bárcsak minden áldozópap gyakran, mindennap 
forgatná a rózsafűzért, hogy szándékai megtisztulja
nak és mindíg szentek maradjanak, az olvasóval tér
delne a tabernaculum elé, hogy Mária által jusson 
Jézus elébe mindennap és a B. Szűz legyen majd 
kézvezetője öregsége napjaiban is. Ne feledkezzék 
meg a pap azokról sem, akik elhúnytak, kamatoztassa 
a sok búcsúval ellátott rózsafüzérimádságot a tisztitó
tűzben szenvedö lelkek javára is. A függelékben né
hány beszéd található Zadravecz püspöktől, a könyv 
szerkesztőjétől és· másoktól. E beszédek nagyon al
kalmasak arra, hogy necsak magunk, haneiD hiveink 
is megkedveljék általunk a rózsafűzért és imádkC?z.á~ 
sát. Befejezésül alapos ismertetés található a könyv
ben az olvasótársulatról és megszervezéséröl. Az egé
szen gyakorlati könyvet ajánljuk mindenkinek, · de 
elsősorban a lelkipásztorkodó papságnak, hogy tel
jes szívvel-lélekkel lehessen a rózsafüzér apostola. 

Szemes József: A Szent László-Társulat története. 
1861-1941. Veszprém, Egyházmegyei könyvnyomda, 
1942. 95 lap. Ara 3.- P. 

A külföldre szakadt magyarság lelki megsegítésére 
alakult Társulat nyolcvanéves jubileumára készült 
ez a közel száz lapos könyv. Minden sora beszédes 
bizonyitéka annak, hogy a magyar katolicizmus meny
nyit tett Romániába és Amerikába sza.kadt véreinkért 
már akkor is, amikor az állam még nem igen törő
dött ezzel a feladattal. Nagy elnökei, mint Lonovics 
József, Schlauch Lőrinc, Várady L. Árpád irányítá
sa mellett jelentékeny pénzösszegekkel, munkaerők 
küldésével sietett a Társulat a diaszporába szorult, 
mindenkitöl elhagyott magyarak segítésére. - Csak 
hálásak lehetünk Szemes Józsefnek, hogy a magyar 
katolikusság erőfeszítéseinek azt a fejezetét, melyet 
a Szent László-Társulat működése jelent már nyolc
van esztendő óta, nem hagyta feledésbe menni, ha
nem kitartó szargalommal és minden tudományos kri
tikát kiálló alapossággal feltárta és megörökítette. 



úJ MAGY AR KöNYVEK: 

P. Lucián: "A szeretet tüzében égve ••• " Elmélkedés 
a lelki életről, Keresztes Szent János tanításai 
alapján. Ara 2.50 P. 

Mihalovics Zsigmond: A budapesti Mamertini-feszü
let. A Kassai-téri Szentlélek plébániatemplom 
gyönyörű feszületének ismertetése. A híres feszü
let az olasz nép ajándéka. Ara 1.50 P. 

Dr. Péterffy Gedeon: A m.i Istenünk. A budapesti 
Egyetemi-templom szászékéről tartott konferen
ciák. Ara 3.20 P. 

Reiners: Mária segíts! A Segítő Szent Szüz igen ked
velt imakönyve újabb kiadásban hagyja el a saj
tót. Főleg imákat tartalmaz a Segítő Szüzhöz, de 
szentmiseájtatosság és a szükséges egyéb imák 
(gyónás, áldozás) is benne vannak. 

Dr. Szemes József: A Szent László Társulat története. 
1861-1941. An 3.- P. 

Szunyogh Xav. Ferenc O. S. B.: A szent zsolozsma 
· története, szerkezete, szelleme és magyarázata. 

Egyházi és világi hívők számára. 2 kötet. Ara 
8.50 P. 

Nagy kincse az Egyháznak a szent zsolozsma. 
Kevesen ismerik, kevesen értik meg. Ha azonban 
megismerjük a zsoltárok jelentését, áttekintjük a 
zsolozsma felépítését, akkor élő valóság lesz szá
munkra: eredménye az lesz, hogy szívesen végez
zük, nagy lelki haszonnal dicsőítjük vele az Istent. 
Nehéz feladatot oldott meg a nagynevű Szerző, 
mikor ezt a müvét megírta, amint bevallja, 20 évig 
gondolkozott a munkán, de bravúrosan végezte 
munkáját, kitünő kalauzt adott úgy a papok, apá
cák, mint a szent zsolozsma íránt érdeklődő vilá
giak kezébe. 

A könyvet Kákonyi M. Konstantina nővér mü
vészi, megkapó rajzai díszítik. 

A mü kötve is kapható 12.50 P-s árban. 

HITOKTATASI SEGÉDKöNYVEK: 

Beiger Anna hitoktatónő: Hitelemzések az első elemi 
osztály számára. Elsőrangú szemiéitető anyag. 
I. rész. Ara 2.20 P. 

Beiger Anna hitoktatónő: Hítelemzések a második 
elemi osztály számára. Kitűnő gyakorlati hitelem
zések. Ara 2.60 P. 

Inotai Imre: Hittan rajzban. Az elemi iskolák I. osz
tálya számára. A szövegrész ára 1.- P. Rajzok 
ára 1.- P. 

Dr. Magdics Ignác: Hitelem.zések. Az 1907-i püspöki 
tanterv nyomán. I. kötet. A róm. kat. elemi ka
tekizmus és biblia anyagának módszeres feldol
gozása. I. rész elfogyott. 
II. kötet: HitelemzéselL III-IV. osztály. Első rész 
a hitről. 2. kiadás. Ara 4.50 P. 
III. kötet: HítelemzéselL III-IV. osztály. Második 
rész: A parancsolatokról, a kegyelemeszközökrőL 
2. kiadás. Ara 4.50 P. 
Mindhárom kötet a kiváló szakember munkáját 
dícséri. 

Mentes Domonkos: Szemiéitető hitelemzéselL A kis 
katekizmus magyarázata az elemi iskola III. osz
tálya számára. II. kiadás. Ara 6.- P. 

Tomka Agoston S.J.: Theophil. Kidolgozott hitelemzé
sek az elemi iskolák III., IV. és V. osztályai részére. 
II. kiadás. 

l. kötet: A paranc:solatokról. A müncheni rendszer 
alapján kidolgozott, gyakorlati feldolgozású kitünő 
szakmunka. Ara 2.80 P. 
II. kötet: A hitágazatok és a bibliai történetek. 
IL kiadás. Ara 4.50 P. 
III. kötet: A kegyelemeszközök és az először gyó
nók és áldozók előkészítése. Ara 3.20 P. 

Csávossy Elemér S. J.: Az úr Jézus kis kegyeltje. 
II. bővített kiadás. Sok képpel illusztrált anyaget 
nyujt a szülők és nevelők számára kisebb gyerme
kek elsőáldozási előkészítéséhez. Ara 2.- P. 

Dr. Ervin Gábor: Krisztusi nagykorúság. A bérmálás 
szentségéről ír, annak hatásairól: a Szentlélek 
ajándékairól. úgy bérmaoktatási anyagnak, mint 
bérmaajándéknak igen alkalmas. Ara 2.80 P. 

Havass Géza: A megértett szentmise. Kidolgozott 
szemiéitető hitelemzések a szentmise szerkezeté
nek megértésére és megtanítására. Ara 1.30 P. 

Noll püspök-gróf Wenckheim: Győzödjü.nk meg az 
igazságróli Hitvédelmi párbeszéd. Az egész hittant 
élvezetes párbeszéd-alakban adja olvasói elé. Vi
lágos, egyszerű, meggyőző. Amerikában 2 millió 
példányban kelt el. Ara 3.80 P, kötve 5.50 P. 

Somogyi Tibor: Az élményszerű katekézis elmélete és 
módszertana. Ara 2.80 P. 

Túrmezei Ferenc: Előkészítő oktatások az első szent
gyónásra és az első szentáldozásra. Az első rész
ben az elö~észítés technikájával foglalkozik, a má
sodik részben a szakavatott oktatásokat adja. A 
tízparancsolatot tárgyalja és ügyes rajzokkal il
lusztrálja könyvét, későbbi részben a búnbánat 
szentségét tárgyalja. Ara 3.20 P. 

Túrmezei Ferenc: Jöjj, Szentlélek úristeu. Elökészítő 
oktatások bérmálkozák számára. A szemiéitető raj
zokat Turzó Antal baracskai lelkész rajzolta. 
15 kedves, közvetlen hangú, teljesen kidolgozott 
bérmaoktatás 10-14 éves gyermekek számára. 
Ara kartonkötésben 1.20 P, kötve 2.70 P. 

Dr. Turner Ferenc és Putnoki Jenő: Ea:gedjétek hoz
zámi • • • Szemiéitető és magyarázó rajzok a római 
katolikus hittan tanításához. Ara 2.80 P. 

Két Icitűnő beszédanyag : 

SZUNYOGH X. FERENC tollából: 

Hél mennyei üzenel 
Elmélkedések és szentbeszédek a "Jele
nések könyvének" hét levelérőL 

Szenl Péler. Kriszlus sziklája 
Elmélkedések az "Apostolok Cseleke
deté"-nek első része felett. 

Mindkét könyv kítüno szeutirási anyagot ad az 
olvasó kezébe. 

A kötetek ára külön-külön 3'- pengő. 



Új exhorlációs anyag leányoknak! 

Dr. Tóth Tibor a kecskeméti Angolkisasszonyok 
intézetének hittanára értékes k ötetet jelentetett 

meg: , ,.. 

UJ ELETSIKON 
címmel. A hatalmas könyv a tanév minden vasár
napJara közöl gondolatokat. A mü fiatal leányok 
számára lelki olvasmányul is elsőrangú. Ara 6.50 P. 

Október elején 
felette értékes, mesteri módon illusztrált kötettel 
gazdagodik meg a magyar vallásos irodalom. A 
Szentírással szívesen foglalkozó világi katolikusok , 
de különösen a h i t t a n á r ok nyernek sokat a mü 

megjelenésével. 

"IGY SZÓLOTT AZ úR'' 
címmel fejtegeti a szerző, dr. KOSZTOLANYI IST
VAN szakfelügyelő az ószövetségi Szentírá st. 
Nagy szakért elemmel feldolgozott, a lapos munka. 

"M A R G l T V l R Á G O K" 
4. száma változatos, szép tartalommal megjelent. 

A lap Chantal Szent Franciskának, a Vizitációs 
zárda alapítójának, melynek BOGNER MARIA 
MARGIT is tagja volt, erényeit is k özli halálának 

300 éves fordulója alkalmával. 
A "MARGITVIRAGOK" 4. száma melléklettel je-

lent meg; a m.elléklap címe: 

SZENT MAGYAROK LAPJA 
Hősies életű példaképeket k özöl. Ez az első szám: 
Árpádházi Boldog Margit , A boldog kassa i vérta· 
núk , Hám János , szatmári püspök, P . Biró Ferenc 
S. J. s még néhány példáséletű magyar életét is-

merteti. 
A "Szent Magyarak Lapja" ára 10 fillér, évi elő 

fizetési ára 50 fillér . Kül ön is kapható . 

A hitoktatás "súlyos kötelességét" végző ft. papság 
és világiak legjobb segítője a 

Kalolikus nevelés 
(Kat. Hittanárok és Hitoktatók 
Egyesületének Közlönye) 

európai színvonalon álló, Magyarországon az egyetlen 
hitoktatási szaklap. Havonta 1-én jelenik meg változatos 
és gazdag tartalommal. Elöfizetési ára évi 8·- P. 
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal : 

BUDAPEST, ill., SAN MARCO-UTCA 50. 

(Papnövendékek 50 Ofo kedvezményt élveznek.) 

/ 

Nagy hiányt pótol 

Kenyeres Lajos összeállításában megjelent 

SZEBB JÖVŐ 
c i m ü l e v e n t e - b e s z é d s o r o z a t. 

A hatalmas kötet az év minden vasár- és ünnep
napjára, valamint hazafias ünnepélyekre közöl külön
féle szerzők tollából beszédeket. 

Áras·- P. 

JátszitU németül 
címmel 

rendkívül értékes könyv jelent meg a KORDA 
kiadásában. E könyvből magánúton mindenkí 
könnyedén és gyorsan elsajátíthatja a német 
nyelvet. 

A praktikus könyvet a "Játszva latinul" szerzője: 
Dr. Magyar László piarista tanár szerkeszti. 

Ára 3·60 P. 

Diák- és felnőtteknek való 

imakönyvek 
nagy választékban kaphatók. 

ISKOLAI FÜZETEK, IRÓ~ZEREK, , 
IROQAI PAPIROK, TOMBLEVELPAPIROK, 
LEVELPAPIROK DOBOZBAN 

nagy választékban beszerezhetők. 

Szeptemberben ismét kapható lesz: 

REINERS: 

•• MÁRIA SEGITS! .. 
imakönyv. 

Templomi szóbrok, keresztúti képek, 
esküvői keresztek, iskolai és fali
feszületek, keretezett képek, minden
féle papíráru és írószer dús válasz
tékban kaphatók: 

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság 
könyv-, papír- és kegytárgykereskedésében. 

Központ: Budapest, VIli., Mikszáth Kálmán-tér 4. 
Telefon : 136-185. 

Hyomdaüzeme: Budapest, VIli., Csepreghy-u. 2. 
Telefon: 136-113. 

Fiókok: Hódmezc5vásárhely, Kecskemét, Kiskun
félegyháza, Kolozsvár, Szeged. 

JI. könyvek .negrendel.fjetök a Korda könyvkereskedésében, 
Budapest, VIli., Mlks:át.fj Kál.nán-tér 4. s:á.n. 

Nromatott : Korda R. T. nyomdájában. Budapaat, vm .. Caepr~br-utca 2. (Felelős : Meinin~er Ferenc.) 
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Sebzett, fáradt, tépettlelkű nemzedékhez szól a keresztények atyja, 
a Pápa, mikor buzdít: imádkozzátok a szentolvasót! Az olvasós Szűz 
Mária pergő rózsafüzér szemeinek alázatos imádkozása, a szelíd és 
alázatos szívű Jézus életével, szenvedésével és feltámadásával kapcso
Jatos édes hittitkoknak erős hitből fakadó elgondolása s elimádkozása 
küzdő lelkünk erőssége: istenközelségbe hoz és győzelemre segít i 
lelkünk nyugalmát, békéjét szerzi meg kétely, küszködés, fájdalom, 
sötétség, felhők és rengések ellenére is. Az Oristen akarja, hogy az ű 
gondolata és akarata szerint éljek, a kötelességemet teljesítsem, szán
dékainak megfeleljek: hogy az istenit életem fonalába beledolgozzam, 
beleszőjemi hogy úgy járjak itt a földön, mint akinek rendben van, 
állandóan az lsten színe előtt él a lelke. Am Isten szolgálatában a 
kicsiny ember előtt ki lehetne más az Ideál - mint az én Uram Iste
nem, a végtelen, tökéletes és nagy Felség és az ű szűz Anyja, akinek 
Istenbe gravitálás, szeretet, tisztelet, alázat, engedelmesség, tapadó 
vonzalom, béke és öröm volt áldott életútja. Ha tehát a Szent Szűz 
az Ideál, akkor nekem hinnem kell a végleges, jóságos és véglegesen 
tökéletes életben, az istenközelség és Krisztus Királyság valóságos 
lényében! Hiszem, hogy Krisztus a Jegnagyobb misztérium, Evangéliuma 
egy nagy-nagy ajándék, a szeniségek és az Oltáriszentség egy-egy 
közellépés Hozzá, minden templom, minden oltár, minden virágos fa és 
bokor s minden halott és koporsó egy titokzatos, misztikus kinyilatkoz
tatás, Istenhez, végcélomhoz való odahorgonyozás, a természetfeletti 
mélységek tükrébe való beleolvadás. A kis pataknak nagy tisztulásra, 
iszaplecsapódásra van szüksége, mielőtt végleg megtisztulva belészakad 
a tóba! Nekem is a nagy céllal, lstennel való egybeforrásra van szük
ségem. Ha tehát még távol vagyok Krisztustól, a távolságot kisebbítem, 
megrövidítem, a kegyelmet féltő szeretettel, boldogító alázattal őrizem i 
a Szűzanya erényeit a magam s mások életében megvalósítani igyek
szem.· 

Ezt a mélységes vágyat és hitet, ezt a nagy békét és szent örö
möt: az istenközelség érzetének s tudatának szent örömét hirdeti s 
viszi el szerieszél a lelki élet vezető lapja: az ... 14-UD ,.~ Gyökereztessen hát kis lapunk Barátainak és Olvasóinak apos

&..1 ~ ~ toli munkája is minél több igazságra szomjúhozó lelket, 
• Gileád balzsamát és gyógyírt kereső szívet nem omló partba, ============de szilárd talajba: Urunkba, Istenünkbe, a Szent Szűznek, égi 

Királynőnknek erényeit híven követő és visszatükröztető értékes és tartalmas életbe! 
Vedd és olvasd lapunkat! Légy buzgó, önzetlen és találékony apostola! Hadd legyen 
áldozatos propaganda-munkád nyomán Krisztus Királynak és az ég Királynőjének hódoló 
öntudatos katolikus élet, lsten közelébe törő út, felt?barátaink életútja is! 



IX. évfolyam, 2. szám. 

Háború van. Valahol Oroszországban édes
apák, férjek és testvérek állják keményen a 
szörnyü vérzivatart. Itthon pedig az aggódó, a 
féltő szeretet virraszt és szövi hőseiről legendás 
álmait. Mennyi simogató gondosság beszél ma 
a tábori levelezőlapok könnyes szavaiból, ame
lyek szeretnék körülölelni a messzi idegenben 
küzdő hősöket! Mennyi egetverdeső könyör
gés száll ma a gondviselő Isten trónusa elé, 
hogy óvja és oltalmazza meg katonáinkat! 
f:s hányszor sír fel az imádságba kapaszkodó 
emberi tehetetlenség, amikor igéri: .. Imádkozom 
érted! ... " 

Valami azonban hiányzik ebből a másokért 
való, megható törődésből, ebből az imádságos 
segíteniakarásból, ebből a fohászkodó könny
tengerből ... Kimaradt egy vigasztaló gondolat. 
Megfeledkeztek az emberek Valakiről. Megfeled
keztek azok a melegszívü levélírók az isteni 
Gondviselés küldöttjéről, aki mindíg ott őrködik 
szeretett hozzátartozójuk mellett. Nem gondol
nak arra a hűséges útitársra, aki végigkísér 
mindenkit az életen, akihez mindenkor bizalom
mal fordulhat a segítséget kolduló, a keresztje 
alatt roskadozó ember. 

Ki gondol ma az őrangyaira? Arra a csodá
latos teremtményre, aki Isten rendeléséből min
denütt velünk van és vigyázza könnyelmű lép
teinket. Ki gondol ma arra a jóságos szellemre, 
aki a földi élet legsötétebb pillanataiban is 
mellettünk áll, akinek legfőbb gondja a mi igazi 
boldogságunk? Milyen szomorú valóság, hogy 
akadnak igen gyakran olyan katolikusok is, 
akik elfeledkeztek őrangyalukról! Valami meg
döbbentő hanyagság, amikor katolikus hívők úgy 
vélekednek, mintha az őrangyalokról szóló taní
tás csupán a boldog gyermekkor tündérmeséi 
közé tartozna! f:rthető aztán, ha megfakul em
lékezetükben és vallási életükben is az őran
gyal képe. Hiszen régen megfakurt már és ki
veszett imakönyvükből annak a képe, akit gyer-
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mekszemmel úgy láttak mindíg, amint tátongó 
szakadékok fölött ingó pallón vigyázza a gond
talan emberpalánták lépteit ... 

Jóllehet az őrangyalokat valló hitet nem védi 
a dogma acélvákolatú bástyája, mert az Egyház 
nem iktatta ünnepélyesen hitcikkelyei közé, még
is olyan erős katolikus tanításból táplálkozik, 
amelynek sziklaalapjai a Szentírás és a szent
hagyomány. 

Ha valaki végigelmélkedi az Úristen leveleit, 
a Szentírás könyveit, mindjárt észreveszi, hogy 
tele van történettel és kifejezéssel, amelyből 
elénk tűnik az Őrangyalok létezése és védő sze
repe, sőt a Zsoltáros világosan hangsúlyozza: 
.. Az Úr angyala az őt félők körül lakozik és 
megmenti őket." (33, 8.) Másutt ismét kiemeli: 
,.Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy meg
őrizzenek téged minden utadban. Kezeikben hor
doznak téged, netalán kőbe üssed lábadat." 
(Zsolt. 90, 11-12.) 

Már az ószövetségben találkozunk az őrangya
lokkal, akik egyeseket vagy egész népeket ol
talmaznak. Hágárt angyal menti meg gyermekei
vel együtt a sivatagi haláltól (l Mózes 21, 15.). 
Lót családját angyal vezeti ki a megátkozott 
Szadomából (l Móz. 19, 1.). Abrahám karját 
angyal ragadja meg, hogy meg ne ölje fiát 
(l Móz. 22, 10.). Angyalok oltalmazzák Jákobot 
mezopotámiai útján (l Móz. 28, 12.). Azért mondja 
Jákob halálos ágyán: .. Az angyal, aki engem 
minden gonosztól megszabadított, áldja meg e 
gyermekeket." (l Móz. 48, 16.) Angyal vezeti a 
választott népet, amelyhez így beszél az Úr: 
,.Ime, én elküldöm angyalomat, aki előtted men
jen és megőrizzen az úton és bevigyen azon 
helyre, melyet készítettem. Tiszleletben tartsd 
őt és hallgasd az ő szavát és ne véld, hogy 
megvetheted ... , mert az én nevem vagyon 
őbenne. Hogyha szavát hallgatod és megcselek
szed mind, amit mondok: ellensége leszek ellen
ségeidnek." (2 Móz. 23, 20-22.) A Jezabel ki
rálynő elöl menekülö Illés prófétát angyal erő
síti meg (Királyok könyve III 19, 3.). Judit an
gyal segítségével végzi el veszedelmes munká
ját. (Judit 13, 20.) A három ifjút a tüzes kemen
cében angyal védi (Dániel 3, 49), aki Dánielt 
is megmenti az oroszlánoktól. (Dániel 6, 22.) A 
hős Makkabeus Júdás is az angyal segítségében 
bízik, amikor így imádkozik: ,.Küldd el a te jó 
angyalod:~t, a te hatalmas karod félelmével és 
rettentetésével." (2 Makk. 15, 23.) 

Az újszövetségben is gyakran olvasunk öröm
hordozó (Lk. l, 8. l, 26; 2, 8; 22, 43; Máté 2, 
13, 19; 4, ll; 28, 5.). embereket figyelmeztető 
(Ap. csel. l, 10). oltalmazó és irányító angya
lokról. Angyal vezeti ki a tömlőcböl az aposto
lokat (Ap. csel. 5, l 9; 12, 7.). angyal szólítja fel 
Fülöpöt a missziós útra és a prófétai jövendölés 
magyarázatára (Ap. csel. 8, 26.). angyal jelenik 
meg Kornéliusz századosnak és figyelmezteti őt, 
hogy Szent Péter apostolfejedelmet házába hívja 
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(Ap. csel. 10, 1.). angyal bátorítja Szent Pál 
apostolt hajótörésekor. (Ap. csel. 27, 23.) Ami
kor Márkus anyjának házában összegyűlt ke
resztények meghallják a szolgálótól, hogy tudo
másuk szerint a tömlőeben lévő Péter apostol 
kopogtat az ajtón, mindnyájan azt mondják: 
,.Az ő angyala az." (Ap. csel. 12, 12.) Ez a pár 
sz ó elárulja hitüket Péter apostol őrangyalában! 
Nem csoda tehát, hogv ha Szent Pál is ezt a 
hitet tanítja az ő híveinek, amikor írja az an
gyalokról: ,.Nemde ők mindnyájan szalgá/ó Jel
kek, szalgálatra küldve azokért, kik hivatottak 
az üdvösséget örökölni?" (Zsid. l, 14.) Hiszen 
maga az Udvözítő is figyelmezteti követőit: ,.Vi
gyázzatok, hogy meg ne vessetek egyet a ki
csinyek közül; me rt mondom nektek, hogy azok 
angyalai az égben mindenkor látják Atyám or
cáját ... " (Máté 18, 10.) 

De a szenthagyomány már egészen nyiltan 
tanítja: ,.Mindenkinek, még a legkisebbeknek is, 
akik az Isten Egyházában vannak, egy jó angyal 
áll az oldalán, aki őt vezeti, figyelmezteti, irá
nyítja; aki hogy cselekedeteink tökéletesek le
gyenek és irgalmasságot könyörögjenek szá
munkra, mindennap az Atya orcáját látja ... " 
(Origenes: In Num. hom. 20, n. 3; Migne P. G. 
12, 733.) Aranyszájú Szent János azért figyel
meztet minket: .,Ha nekünk angyalunk van, 
akkor legyünk szerények, mintha mellettünk 
állna a nevelőnk." (In Coloss. hom. 3, n. 4; 
Migne P. G. 62, 322.) Szent Jeromos büszkén 
hirdeti: .. Oly nagy a lélek méltósága, hogy 
mindegyik születésének órájától kezdve egy 
angyal őrizetére van bízva." (In Matth. 18, 10; 
Migne P. L. 26, 130.) Nem csoda tehát, ha Cé
záriai Ozséb röviden így foglalja össze ezt a 
katolikus hitet: ,.Hogy az emberek a földön 
esztelen állatok módjára vezetők és elöljárók 
nélkül ne legyenek, az Úristen védelmező és 
gondoskodó gyanánt a szent angyalokat adta 
nekik ... " (Demonstratio ev. 4, 6; Migne P. G. 
22, 268.) Azért fejti ki Aquinói Szent Tamás, 
hogy mennyire célszerű és mennyire beleillik 
az isteni világkormányzás és gondviselés csodála
tos terveibe az őrangyaJok működése, akik az örök 
haza felé vándorló. gyönge és állhatatlan embe
reket segítik, oltalmazzák és bölcsötöl a sírig 
soha el nem hagyják. (Summa Theol. I, q. 113.) 
Ezt a tanítást hirdeti a trienti zsinat hűséges 
szócsöve, a Római Káté is. (P. IV. c. 9, n. 3-5.) 
Ez a tanítás csendül ki az Egyház liturgiájából, 
amikor a megholt hívekért mondott szentmisé
ben azért könyörög, hogy a zászlóvivő Szent 
Mihály főangyal mutassa meg nekik az örök 
fényességet és az Őrangyalok kísérjék el őket 
az úr elé. 

Ha tehát az őrangyalokról vallott hitet össze
foglaljuk, azt kell róla mondanunk, hogy ősi 
katolikus tanítás, amelyet eretnekség gyanúja 
nélkül senki sem tagadhat. Nem kisgyerekek szá
mára kigondolt jámbor legenda vagy á j ta tos 
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hitrege tehát az őrangyal létezése és áldásos 
tevékenysége, hanem az isteni Gondviselés cso
dálatos ajándéka és tanúbizonysága a földön. 
Boldogok és büszkék lehetünk arra, hogy a föl
séges lsten ilyen nagyhatalmú őrökre bízott 
minket, akik a mennyben az "elsőszülöttek egy
házát" alkotják, amint Szent Pál mondja. (Zsid. 
12, 23.) Hálánk adóját velük szemben tömören 
így foglalja össze Clairvauxi Szent Bernál: 
"Tisztelet a jelenlétért, ragaszkodás a jóakara-
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tért, bizalom az őrizetért!" Vajha mindegyikünk 
az őrangyaloknak szentelt október hónapban 
ezzel a katolikus lelkülettel fordulna feléjük! 
Vajha olyan hűségesen szorítanók meg örök 
útitársunk irányító kezét, hogy a szenvedések, 
a megpróbáltatások és a kísértések pergőtüzé
ben is elmondhatnák a próféta bátorító szavait: 
"Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ve
lük." (Királyok könyve IV 6, 16.) 

A ró:zsa.fü.:zér segit ü.d~ö:zü.lése ... Len 

Egy hónapig mindennap közösen szövögetjük 
a rózsafüzérkoszorút Ezt a kedves ájtatosságat 
végezhetem lélekkel vagy megszokottan, csaknem 
unottan. Hogy lélekkel végezhessern és így érté
kesebbé tegyem, készüljek erre a szép ájtatos
ságra. Ilyen előkészület, ha ma például azt fontolom 
meg, hogy a rózsafüzérnek, talán éppen a mainak, 
mily szerepe lehet az én üdvözülésemben. 

.Akkor gondoltam erre, mikor reproductióban meg
láttam a hires Mária-képet, melyen az utolsó ítéleten 
valaki a rózsafüzérbe kapaszkodik és úgy húzza 
öt fel Mária az égbe. A müvész lelke nagyszerű 
igazságot sejtett meg: a rózsafüzér segít abban, 
hogy üdvözülhessekl Fontoljam csak meg a követ
kező három igazságot l 

Üdvözülésemb~n segít a rózsafüzér imádkozása, 
me rt 

l. Odvösségünk nagy igazságaival nevel. Annyi
szor elmondatja velünk, hogy egyszer csak rádöbbe
nünk arra, amit az Isten lelkünkért tett. Az örven
detes rózsafűzért imádkozva csodálkozva látom, 
hogy Isten milyen nagyra értékelte lelkünket, amikor 
egyszülött Fiát küldi lelkünk megváltására. A 
fájdalmas rózsafűzért imádkozva megtanulom, hogy 
ezért a lélekért szenvedni is kell: Jézus szenve
dett lelkemért, és Ö mondta, hogy aki utána 
akar menni, vegye fel keresztjét és kövesse Öt. 
Lelket menteni csak a keresztúton lehet. Megtud
juk, hogy mi lesz a Jézust követő élet jutalma, 
mert a dicsőséges rózsafüzér erről elmélkedik: 
feltámadás, mennybemenetel az Atyához, a Szent
lélek a legszebb ajándék, találkozás Máriával a 
dicsőségben. 

Megértjük, hogy lsten mennyire szeret min
ket, mert mind a három rózsafüzér minden titka 
az Isten végtelen szeretetéröl beszél. Megalázódva 
mondhatunk mindíg hálát: Di~söség az Atyának 
és Fiúnak és Szentléleknek. Ugy, mint az a kis 
fiú, akit halálos ágyán megáldoztattam és éjtszaka 
haldokolva, nagy fájdalmában csak azt mondogatta, 

hogy szülei ne sírjanak, mert "csak egy Isten van 
és ez az Isten szerel engem!" 

2. Biztosítja számunkra Szűz Mária közbenjárását 
azzal, hogy mindazt juttatjuk emlékezetébe, ami 
Neki a legkedvesebb. Nem indulna meg Szüz 
Anyánk szive, mikor Jézus születéséről, életéről, 
szenvedéséröl, megdicsőüléséről beszélünk Neki 7 
Már a földi anya szívét is megindítja, ha kedves 
gyermekéről beszélgetünk vele, hát Szüz Máriáét, 
aki a legjobb Gyermeknek, Fiúnak, Férfinak lehetett 
édesanyja. Mikor így elmondjuk Neki, hogy Jézus 
mit tett értünk, biztosak lehetünk, hogy különös 
pártfogásába vesz minket, akiket szent Fia annyira 
szeretett. 

3. Kedvessé tesz minket lsten előtt. Nagyon rá
szorulunk mi a jó Istenre. Ezer bajjal van tele 
életünk. Mennénk is az lsten elé kéréseinkkel, de 
megijedünk, ha magunkra tekintünk: bűnös mult 
és talán jelen is, üres lélek, semmi · ajánló. Mit 
vigyek magammal, mikor az Úr elé borulok és 
üdvözülésemet kérem 7 Elővesszük a kis rózsafűzért 
és a Szüz Anyának mondogatjuk, hogy álljon mel
lénk, azután kezdjük a felajánlást: "Akit Te Szent 
Szüz, Szentlélektöl méhedben fogantál" ... "Aki 
érettünk vérrel verejtékezett" . . . "Aki halottaiból 
feltámadott" ... Mintha azt mondanám: Uram, én 
bűnös vagyok, még a semminél is kevesebb vagyok, 
de nézd, én vagyok az, akiért szent Fiad emberi 
testet és lelket vett fel, akiért itt élt a földön, 
akiért végigjárta a Golj:!ota útját, akiért elküldötte 
a Szentlelket, erzt nézd, Uram, és ne bűnömet J Ez 
már nagy kincs. Nyugodtan tedd hozzá kérésedet, 
tetszeni fog a jó Istennek. 

Jól sejtette meg a festő, mert a rózsafüzér csak
ugyan segít üdvözülésemben. Jól sejlették meg a 
nagy rózsafüzér-imádkozók, akik nem mulasztották 
el naponta imádkozni a rózsafűzért, mert tudták, 
hogy biztosabban üdvözülhetnek vele. Ilyen lélekkel 
imádkozzam én is, mert lehet, hogy éppen ez a mai 
rózsafüzér lesz az, mellyel a Szüz Anya felemel az 
égbe. 
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"Ti TagytoL: a ~ilág Tilágossága . " • • 

Félünk a sötétségtől. A gyermek sír vagy fütyül, 
a felnőtt kényelmetlenül érzi magát, ha sötétségben 
marad. Az a meggyőződésünk, hogy sötétben csak a 
bűnös érzi jól magát. Pedig nincsen igazunk. A bűnös 
sem szereti a sötétséget. Legfeljebb azért keresi néha, 
mert egy-egy goiWszságát nem követheti el világos
ságban az emberek ébersége miatt ... 

És mert a nap lenyugszik, a hold és csillagok pe
dig felhők mögé bújnak, azért mi telehintjük a földet 
gyertyákkal, fáklyákkal, villanykörtékkel, rakétákkal, 
neonfényekkeL Ha valaki egy tüzekben úszó nagyváros 
fölött azt kérdezné tőlünk: mire való ez a sok fény
forrás? ... Talán kertelnénk: ez az emberi haladás, 
a civilizáció, az életütem eredménye ... Pedig helye
sebb válasz volna: irtózunk a sötétségtől és azért vilá
gosságot gyujtunk magunknak ... 

A világosság utáni szomj és a sötéttől való me
nekülés azonban nemcsak a bizonytalanságtól félő test 
tulajdonsága. A lélek is világosságra szomjazik és ir
tózik a sötéttől. A lélek világossága pedig az igazság, 
sötétsége a bűn és a tévely. 

De hol vesszük a lélek világosságát? Ki tárja fel 
nekünk az igazságot? Ki töri össze körülöttünk a té
velyt és ki szabadít meg a bűntől? A filozófia? Nem. 
A politika? Nem. Az élvezet? Nem. Senki más és semmi 
más, csak aki el merte mondani magáról, hogy .,Én 
vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem jár 
sötétségben, hanem az élet világossága lesz nála". (Já
nos 8, 12.) Ezt pedig nem más mondotta, mínt a Ná
záreti Jézus. 

Jézus azonban még többet is mondott. Nemcsak ma
gáról állította, hogy ö a világ világossága, hanem ta
nítványaitól is megkívánja, hogy világosság legyenek 
a világ számára. A Hegyi Beszéd Krisztusa nem csupán 
azt mondja: .,Ti vagytok a föld sava", hanem azt is 
mondja: .,Ti vagytok a világ világossága." (Máté 5, 14.) 

A Krisztusra acsarkodók ma is csak a farizeusok 
régi nótáját fújják: Te lennél a világ világossága? Te 
tenmagad felől teszesz bizonyságot; a te bizonyságod 
nem igaz ... 

Pedig tévednek valamennyien. Krisztus igazát bi
zonyítja az Evangélium nyomán sarjadó keresztény élet. 
Mert ki ád igazságot a szomjas emberi léleknek? Vá
laszu! vessünk egy pillantást abba az időbe, amelyben 
még nem járt földünkön az Úr. Mennyi tévedés, bűn, 
rettenetes züllöttség vallási és társadalmi életben egy
aránt. Nézzünk át egy kissé a mostani Azsiába és Af
rikába. Nézzük meg itthon azokat, akik még nem is
merik vagy már nem akarják ismerni Krisztust. Egész 
életük tele van fekéllyel. Babonaság emészti agyukat 
és gonoszság ,tépi velejüket. Lelki sötétség terpeszke
dik fölöttük és körülöttük és bennük. És viszont néz
zük meg a Krisztus gyermekeit. Van bennük becsület. 
És van erény. És van öröm. És van világosság. És van
nak közöttük szentek. Mert az igazság bírtokában van
nak ... 

Krisztus nélkül hiába növesztenek hófehér bölcsek
szakállát a legnagyobb tudósok, azért csak rájuk is áll 
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Szent Pál apostol mondása: ., ... ámbár megismerték az 
Istent, nem úgy dicsőítették, mint Istent és nem adtak 
neki háldt: hanem hiúkhá lettek gondolataikban és meg
homályosodott az ő esztelen szívük; magukat bölcsek
nek mondván, bolondokká lettek. Fölcserélték a halha
tatlan lsten dicsőségét a halandó ember ... képmásá
val." (Róm. l, 21-23.) Az ilyen bölcsek elé piros száj
jal, nevető arccal, fölényes tudással lép a kis katolikus 
tanyai iskolás: hiszen tudja, hogy ki az lsten, miért 
vagyunk a földön és mi a mi örök célunk. 

Szeretném boldogan kiáltani minden napkelte fény
özönében és minden esti szürkület szétomló csendjé
ben a világ négy tája felé: Testvérek! A világ világos
sága minket is megvilágított! Megvilágította él'telmün
ket, hogy megérthessük isteni igazságait, amennyire 
törékeny emberek megérthetik azokat. Szeretete tüzé
vel megaranyozta és megerősítette akaratunkat, hogy 
elforduihassunk a bűntől. A föld egyik sarkától a má
sikig, tengereken, sivatagokon, világrészeken át áram
lik folyton Krisztus kegyelme, a megvilágosító és meg
erösítő kegyelem és mi benne állunk ebben az áram
lásban ... Nos álljunk bele még inkább, még több ön
tudattal. Szívjunk magunkba egyre több világosságot 
a világ Világosságából. Bölcsebbek leszünk a hiúság 
talmi bölcseinél és Mesterünk szavaival emeljük ég 
felé ajkunkat a nagy igazságok fölött: .,Hálát adok 
neked, Atyám, mennynek és földnek Ura! hogy elrej
tetted ezeket a bölcsektől és okosaktól és kijelentetted 
a kisdedeknek." (Máté 2, 25.) 

Az apostolok megértették Krisztus parancsát: vilá
gosságul kell lenniök a világ számára. Hogyan? Hir
detniök kell az Úr igazságait embertársaiknak. Bátran, 
minden félelmet megvetve, fáktryaként kell lobogniok. 
Mert azt mondja Krisztus: ,.Nem rejthető el a hegyen 
helyezett • város. Sem gyertyát nem gyujtanak, hogy a 
véka alá tegyék, hanem a gyertyatartóra, hogy világos
kodjék mindazoknak, kik a házban vannak." (Máté 5, 
14---15.) 

Ámde az apostolok nem lehettek olyan értelemben 
a világ világossága, mint Krisztus. Hiszen Megváltónk 
a maga isteni erejével lett világosságunk, az apostolok 
pedig csak Krisztus ereje által világoskodhatnak. A 
Hold sem a saját fényével ragyog esténkínt, hanem a 
Nap visszaverődő világosságával. Az apostoloknak is 
a lelkek örök napjának, Krisztusnak fényét, tanítását, 
életének példáját, halálának, föltámadásának, istensé
gének igazságait kell hínteniök a világra. Fényesked
jenek a jó példa által: ,.úgy világoskodjék a ti vilá
gosságtok az emberek előtt, hogy lássák jócselekede
teiteket és dicsőítsék Atyátokat, ki mennyekben va
gyon." (Máté 5, 16.) Szórják a kölcsönös megértés és 
szeretet sugarait: .,Hogy mindnyájan eggyé legyenek ... 
s így elhiggye a világ, hogy Te küldöttél engem." (Já
nos 17, 21.) Mert hiszen ,.Arról ismernek meg mind
nyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szerelet
tel lesztek egymáshoz." (János 13, 35.) 

És az apostolok ugyancsak teljesítették Krisztus 
parancsát: a világ világosságai lettek. Szavuk nem 
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hangzott el nyomtalanul a földön. És ezek az apos
toli szavak itt zúgnak ma is körülöttünk az apostoli 
tanítványok ajkán. Amíg a világ világ lesz, nem fogy 
ki belőlük az apostoli szó. Irásaik, melyeket a Szent
Iélek sugalmazására írtak, ma is megvannak. Azokból 
olvasunk mise közben, azokból imádkozunk, azokból 
prédikálunk. 

Az apostoli Egyház is világossága lett a világnak. 
Önzetlenül, csupán Krisztusért küldi missziósait a po
gányok közé. Vagy figyeljük meg, milyen mély hatást 
tesz egy-egy pápai megnyilatkozás a földön. Ma min
denki nyilatkozik mindenröl. Rádiók, ujságok, könyvek 
öntik nyakunkba a szerencsétlen és tévelygő nyilatko
zatok tömegét. És e hangzavarban milyen megilletődés 
fogadja a pápa szavát. Lelkük mélyén még azok is ér
zik a pápai szó mérhetetlen erkölcsi fölényét, akik kint 
a fórumon talán leginkább iparkodnak napirendre térni 
föi!Ötte. trzik, hogy itt az igazság szól s örök fények 
kévéje hull a tévedés sötétségébe. Mint mikor az éjt
szaka egén ide-oda surrannak a repülögépek és egy
szercsak közéjük szalad valami óriási reflektor fénye, 
hogy könnyűszerrel leleplezze nemzetiségüket vagy út
irányukat, éppúgy világít rá a tévedhetetlen Egyház 
fejének szava a fölöttünk szárnyaló, sokszor elLenséges 
nézetek sötét madaraira. 

Érdekes, mí sok mindent megköszönünk az hten
nek, de ritkán vagy sohasem köszöntük meg, hogy ne
künk apostolokat adott. Nem köszönjük meg, hogy ne
künk van Szent Péterünk és Szent Pálunk. Hogy van 
pápánk. Hogy vannak apostoli utódok, akik minket 
is tanítanak. Köszönjük meg ezeket is az Istennek. 
Hiszen nélkülük nem értenénk jól az Evangéliumot sem 
és ha ök nem volnának, akkor mi is a tévely sötétjé
ben botorkálnán.k. Szakatlan gondolat talán, hogy oda
álljak az Oltáriszentség elé és azt mondjam: Uram, 
köszönöm, hogy Szent Pétert adtál és XII. Pius pápát 
küldtél, ők az enyémek is ... De az lstennek tetszeni 
fog ez a ritka hálaadás. Egy-egy ilyen kis bensőséges 
ima sokkal közelebb visz minket az apostoli Egyház
hoz, az isteni viLágosság legnagyobb földi hintő j éhez. 

Krisztus azonban nemcsak a Hegyi Beszéd köz
vetlen hallgatóit, nemcsak az apostolokat kötelezte arra, 
hogy a világ világosságai legyenek, hanem bennünket 
1s. Az Ö igazságait minden követőjének hirdetnie kell. 

Hirdetnünk kell elsősorban szóval. 

Mindenkinek kell tudnia prédikálni, nemcsak a 
papoknak. Nem gondolunk itt nagy, félórás beszédekre, 
hanem inkább rövid mondatokra, amiket elmondunk 
iskolában, mun.kahelyünkön, hivatalunkban, mühelyünk
ben ... Társain.knak, alattvalóinknak, sokszor ismeret
len embereknek is. t/jen Krisztus!- kiáltják a halálra
ítélt keresztények kivégzésük előtt. Ez a két szó is pré
dikáció. 1919 szomorú nagypéntekjén fiatal vörös ka
tonák gulyást főztek az egyik esztergomi tér fái alatt. 
Egyszerű asszonyka jött arrafelé ... megállt és alapo
san kioktaNa a kótyagos legényeket Gépfegyverrel fe
nyegették, azután különbözö ürüggyel visszaszállingóz
tak az ideiglenes laktanyába. Egyetlen katona maradt 
a téren és kavargatta a gulyást. És mert az asszony 
nem tágított, a katona fölnézett csendesen és megszó
lalt: igaza van néni, az édesanyám házában én se tet
tem volna ilyesmit ... Ez az egyszerű asszony is pré-
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dikált. Pár hete nagy hangon szidta néhány ember a 
papokat valamelyik vicinális harmadik osztályán. Mi
kor egy pillanatra kifogytak a szóból., megszólalt az 
asszony, aki addig észrevétlenül üldögélt a kocsi sar
kában: szégyenlem, hogy katolikus vagyok... Senki 
sem beszélt többé. az úton. Ez is csak prédikáció volt. 
Ha megtévedt embertársadat figyelmezteted: vigyázz, 
ez nem a becsület útja ... ezzel megcsúfolod az Istent 
... így elveszíted a lelked ... Ez mind prédikáció. Sza
vaiddal világítasz bele a világ sötétségébe, a bűnbe, 
a tévedésbe. 

Hirdetnünk kell Krisztus igazságait cselekedetünk
kel is. 

Igaz, a mi Mesterünk elítéli azokat, akik jótettei
ket a nyilvánosság számára cselekszik. Azt mondja, 
hogy ne tudja a balkezünk, mit cselekszik a jobb. 
Hogy zárt aj·tók mögött imádkozzunk stb., mert külön
ben már itt a földön elvesszük jutalmunkat és a meny
nyei Atyától semm~t sem várhatunk. Krisztus azonban 
csupán arra figyelmeztet, hogy jótetteinkkel ne az em
berek dícséretét keressük. Ne a nyilvánosság előtt akar
junk feltűnni, hanem Isten dicsőségére tegyük a jót. 
Tehát szabad, sőt kell is jócselekedeteket végeznünk 
az emberek előtt, nem azért, hogy dicsérjenek, hanem 
hogy meglássák bennünk az Evangélium erejét, Krisz
tus kegyelmének hatását és így kedvet kapjanak a ke
resztény életre, az Isten szolgálatára ... 

Tegyük a jót nyilvánosan is, azzal az apostoli lel
külettel, hogy minden gáncs, kicsinylés, megszólás el
lenére, éppen jó példánk által akarjuk Krisztus vilá
gosságát szélhinteni a világban. Hány ember lett iga
zán keresztény csak azért, mert mások jó példáját 
látta. Milyen sokan meggyóntak és megáldoztak a mi 
fel<ejthetetlen szent évünkben csak azért, mert látták, 
hogy mások is örömmel megteszik ezt. Hány közömbös 
ember ment el az éjtszakai szentségimádásra puszta kí
váncsiságból. És amikor látták, hogy katonák, munká
sok, vidéki földműves emberek lépnek oda tömegesen 
a gyóntatószékhez, egyszercsak legyőzhetetlen vágyat 
éreztek ök is az Isten után, a szentségek után ... "úgy 
világoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák jócselekedeteiteket és dicsőítsék Atyátokat, ki 
mennyekben van." (Máté 5, 16.) Olyanról is tudunk, 
aki társaságban, vendéglőkben, vonatokon feltűnő han
gon kér katolikas ujságot és olvassa azt. Nem egyszer 
elszégyenlik magukat a hitvány sajtót támogató kato
likusok és ök is követik a jó példá,t ... Ezer alkalom 
kínálkozik a mi számunkra is ... 

Mi sokszor még csak ott tartunk vagy sokszor 
még ott se, hogy csupán a mi lelkünket próbáljuk meg
erőltetni kissé Krisztus parancsaival és megvilágosí
tani Krisztus igazságaival. Ez azonban nem elég. Ilyen
kor van bennünk talán világosság, azt azonban véka 
alá tesszük és mások nem világosodnak általa. Ki kell 
mennünk az emberek közé. Hirdetnünk kell az igaz
ságokat. Meg kell gyujtanunk mások lelkében is a tü
zet. EI keB űznünk környezetünkből a fojtogató sö
tétséget. Csak így teljesítjük Krisztus parancsát és csak 
így leszünk azzá, arnivé Ő minket is rende/t: a világ 
világossága ... 

5 
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SzenteL: wninl ewnLereL: 

Szent Pál apostol 
(2 (3?)-67. Kr. u.) 

Szent Pál imaélete. 
(Il. folytatás.) 

A jó ima fe/tételei. 

Pál nagyon jól tudta, hogy aki jól akar imádkozni, 
annak már előre kell biztosítania. a jó ima feltételeit. 

a) Ezeknek elseje mindenesetre a külső és belső 
összeszedettség. 

Ezért használja fel Pál az imára többnyire az éjt
szakai csendet és magányt. Erre számos utalás van az 
Apostolok cselekedeteiben és az ö tulajdon leveleiben. 
Amit maga gyakorolt, azt megkívánja a jámbor, Isten
nek szentelt özvegyektől is, akik az Egyházat imáik
kal és karitativ munkájukkal himogattá.k. 

"Az özvegy ... bízzék az Istenben s tartson ki éjjel
nappal az imádságban és könyörgésben, mert amelyik 
bujálkodik, élőhalott. (l Tim 5, 5.) 

"Virrasztani" szó, amelyet Pál leveleiben hatszor 
használ, eredetileg annyit jelent, mint éjjel ébren vi
gyázni, hogy az ellenség meg ne közelítsen. 

A leLki életben tehát éberséget és imádságot jelenl. 
b) Még a hitveseknek is azt tanácsolja, hogy időn

kint egymást csak testvérnek tekintsék csupán, hogy 
zavartalan, szellemies módon tudjanak imádkozni. (l 
Kor. 7, 5.) 

Legalkalmasabbnak persze az imaéletre a szüzies
séget tartja, (l Kor. 7, 3~34.) mert az zavartalan 
imára ad alkalmat. Szóval a tisztaság, ez a legjobb disz
pozíció az imára. A férfiaktól ezt külön meg is. kívánja: 
"Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta ke
zeket emeljenek az imádságra". (l Tim. 2, 6.) 

A nőknél még hozzá kihangsúlyozza a szemérmes
séget s tisztességet az öltözködésben. 

"Ezt pedig hasznotokra mondom, írja a korinthu
siaknak. Nem hogy tört vessek nektek, hanem a végett, 
ami tisztességes és ami módot nyujt arra, hogy aka
dálytalanul könyörögjetek az úrhoz.'' (Kor. 7, 35.) O 
mindezt magamagán is tapasztalta, mint aki a szüzes-

. ségnek ezt a nagy előnyét magán kipróbálta: 

"Mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy 
hű legyek.'' (l Kor. 7, 25.) 

Szóval tisztaság -és imaélet oly szoros összefüggés
ben vannak előtte, ahogy valójában úgy is van, - rnint 
a közlekedö edények. 

c) Azt is nagyon jól tudta Pál, hogy viszont az 
imát kitermelö tisztaságnak feltétele a szent szigor a 
testtel szemben. Miért is a korinthusiakhoz irt levelében 
okulásunkra azt is bevallja, hogy: "Sanyargatom teste
met és szolgaságba vetem". (l Kor. 9, 27.) 

Imádságos lelkület önmegtagadás gyakorlata nél
kül vagy egyáltalán nem létezik vagy nagyon gyanús. 
A magasabb imamódok pedig bizton, ha vezekléssei 
nem kapcsolatosak, az ördög szemfényvesztései. 
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Szent Pál imamódjai. 

Aki figyelemrnel kiséri Szent Pál imádságait, észre
veszi, hogy azokban az· imának, éspedig úgy a termé· 
szeles, mint a mÍsZilikus imának csaknem rninden faj
tája képviselve van. 

Dícsérő és hálaima. 

A legelső helyet Pál imaéletében a dicsőítő és 
hálaadó imádság foglalja el. 

Tíz levelében rnindjárt az üdvözlő sorok után hála
adásba kezd, dicsőítve Isten jóságát azokért a jótéte
ményekért, amelyeket a hívekre árasztott. És ez a hála 
zsong állandóan soraiban. De nemcsak maga hálálko
dik, hanern a híveket is arra szólítja fel, hogy vele 
együtt hálálkodjanak különösen azokért a kegyelmi 
javakért, amelyeket az Úr Jézustól a megváltás és az 
örök életre való elhívottságuk által nyertek. Még a 
pogányoknak is megbocsá1hatatlan bünül rója fel, hogy 
nem dicsőítik a Teremtőt és nem adnak hálát neki. 
A keresztényeknek pedig Pál tanítása és előírása sze
ríni, mint akik sokkal többet kaptak a pogányoknál 
állandóan, minden helyzetben, minden időben és min
denért hálát kell Istennek adniok. 

Az asztali áldás is,- amelyet ö rnagáotól érthetőnek 
tart, nála núndig egy és ugyanaz a hálaadással. 

A hálaadás a szereleinek önzéstől érintetlen, hó
fehér virága. Hogyan is ne fakadna állandóan Pálnak 
lelkéből, amelyet a szeretet rnintegy állandó tavaszi 
hangulatban tart. A hála és szeretet viszont elválaszt
hatatlan kapcsolatban vannak az örömmel. 

Értjük tehát, hogy az apostol lel.kében a hála, az 
öröm és ima állandóan szinte egy mederben folydogál
nak. 

"Mindíg örvendjetek. Szüntelen imádkozzatok. 
Mindenben hálát adjatok, mert ezt akarja az lsten 
mindnyájatoktól Krisztus Jézusban." (l Tessz. 5, 16 
-18.) 

Azoknál tehát, akik Pál szellemében élnek, az 
imádság nem csupán vallásos gyakorlat, nem csupán 
nyűg és terhes parancs, hanem a hálás örömmel színül
tig teli szív túlbőségének kicsordulása . 

A keresztény élet Pál szeríni egyértelmű az öröm
mel és imádságos élettel. Aki Pál tanítványa, az nern
csak szükségböl imádkozik, hanem szíve, lelke mélysé
ges ösztönét követve. 

Talán a páli hatásnak tulajdonítható, hogy az ősi 
Egyház csakhamar a legfőbb imádságot és a liturgikus 
ima központját, az Oltáriszentséget "Eucharisztiának", 
vagyi~ egyszerűen "hálaadásnak" nevezi. 

Azt még csak megértjük, hogy amíkor az isteni 
kedvezések napsugaraiban fürdik a lelkünk és szinte 
térdre kényszerít a reánk zúduló jótétemények súlya, 
akkor hálát is kell adnunk az Úrnak; azt azonban már 
csak kevés lélek érti meg, hogy a csapások, a szenve
dés, a betegség is jótétemények, sokszor nagyobbak a 
múló szerencsénél, jólétnél és éppen azért ugyancsak 
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hálára köteleznek. Ime, erre ismily ragyogó példa Pál. 
Ott van pl. a filippi eset. Pált társával, Szilással nyil
vános piactéren gyalázatosan és véresen megostorozzák 
és sötét börtönbe vetik, lábaikat kalodába zárva. És 
ime, amin•t az Apostolok cselekedetei leírják: "Éjfél
tájt Pál és Szilás imádkozva dícsérik vala Istent és a 
foglyok hallgatják vala". (Ap. csel. 16, 25.) Micsoda 
új dolog volt ez a foglyok és fogházőrök előtt, akik 
eddig bizonyára csak szitkokat és káromkodásokat hal
lottak felhangzani azokból a pokolra emlékeztető föld
alatti mélységekböl. Nos, akik itt, ilyen helyzetben is 
így tudnak imádkozni, gondolták magukban, azok nem 
lehetnek közönséges emberek, ezeket meg kell hallgatni. 
... És pompás megtérések következtek. 

Még egy megjegyzés. Hogy az apostol lelkét meny
nyire át meg átitatta az imádságos, nevezetesen az Is
tent dicsérő és neki hálálkodó szellem, az is elárulja, 
hogy olykor szinte megfeledkezik magáról, amikor 
tollba mond és tanít. Egyszerre csak a tanításból hála. 
és dícsérÖ ömlengésbe csap át, főleg mikor az általa 
hirdetett üdvösségnek, az evangéliumnak fensége lelkét 
megragadja. Valahányszor a Krisztus titkával találko
zik, nem tud magán u!:alkodni és szinte elragadtatás 
hangja csendül meg benne. Máskor megint az imád
ságból tanítás lesz. Elkalandozásoknak látszanak ezek, 
de valójában oly kitérések, rnelyek számunkra megbe
csülhetetlen kincseket jelentenek. 

A kérő ima. 

A kérő ima általában Pálnál kevésbbé szerepel. 
Lélektanilag ez nála nagyon érthető. Túlságosan nagy 
volt benne az istenszeretet ahhoz, hogy magára sokat 
gondoljon. Ebben is példát ad nekünk. Mert bár na
gyon jogos és bizonyos fokig szükséges, hogy ma
gunkéi't is imádkozzunk, de - rnint Pál példája mu
tatja - nem volna helyes, ha ez nálunk túltengene s 
az imában úgyszólván csak a baleset elleni biztosítás 
egyik eszközét látnók. Itt rnindjárt rámutathatunk az 
okra, hogy az ima sokakra miért oly unalmas és ter
hes, amelyet csak akkor és annyira vesznek gyakor
latba, amikor és arnennyire szükségesnek látják, hogy 
valamely bajból megszabaduljanak vagy valamely 
előnyhöz jussanak. A legtöbb ernbernek lelki élete -
amennyiben erről náluk szó lehet - túlságosan ego
centrikus, nem pedig, mint lennie kellene, theocentri
kus. (Önközponti, nem pedig Isten-közponli.) De még 
a kérő imában is fukarok, rnert azt vélik, hogy meg
alázó és méltóságon aluli az, hogy valamit kérjenek. 

De azért Pál is gyakorolta a kérő imát, hiszen 
ez rninden teremtménynek nélkülözhetetlen. Levelei és 
az Apostolok cselekedetei erről bőven tanúskodnak. 
Ö is csak érezte, amit Leveleiben emleget is, hogy az 
egész teremtés vajúdik s sóhajtozik a nyomortól való 
mentesHés és az istenfiak szabadsága után. Ö is csak 
azt tapasztalja, hogy a baj, szükség és szenvedés a rög
höz köti és Istentől bizonyos fokig távoltartja. Azért 
tehát ő is könyörög és esdekel. Sőt amikor az ügynek 
fontossága sürgeti, imáit áldozatokkal és fogadalrnak
kal támasztja alá: Kérő imáiban azonban inkább mások 
baja, szükségletei vannak előtérben, inkább másokért 
könyörög, rnint ör2rnagáérl. üdvös és célszerű ez már 
gyakorlati szempontból is. Mert minél inkább önzetle
nek vagyunk, annál inkább magunkra vonjuk Isten kö
nyörületét. Isten nekünk vagy nekünk is megadja, amit 
más számára kérünk. Szóval Pál ebben is példa s mél
tán nevezi öt Heiler Frigyes "a kérő ima virtuózának". 

UtUDk 

Pál leveleit úgy diktálta, de a végén maga is ren
desen hozzáírt néhány sort. Meg is jegyzi ezt. Igy pl. 
a thesszalonikaiakhoz írt to!Lbamondott levél végére sa
játkezűleg ezt jegy.zi oda: "Én Pál, saját kezemmel írom 
az üdvözlést. Ez minden levelernben az ismertető jel 
(t. i., hogy nem hamisítvány). Igy írok." (Il Thess. 3, 
17.) És ilyenkor a köszöntésből is szívből jövő áldás 
fejlődik ki, még ,olyankor is, ha már ilyet előzőleg 
1ollbamondott. Ily' meghatóan gyönyörű pl. amit a •ko
rinthusi levél' végéhez csatol: "A mi Urunk Jézus Krisz
tus kegyelme és Isten szerelele és a Szeutiélek közös
sége legyen mindnyájatokkal. Amen." Ha nem is saját
kezű hitelesítés volna ez, de maguk a szava·k és az 
azokban megnyilatkozó szellem elárulják, hogy a levél 
Pál1ól származik. 

Pál kérő imáinak egyéb jellegzetes vonásai továbbá, 
ha imádkozik a hivekért, sohasem teszi mellékes, .ke
vésbbé jelentős ügyekben. Imáinak tárgya az örökké
valók, az üdvösségnek nagy ügye. Kéri a növekedést 
Krisztusnak ismerdében, az állhatatosság kegyelmét 
egészen az ítélet napjáig és az erényekben való haladást. 

Elég alázatos a nagy Apostol, hogy maga számára 
is kérje az ima alamizsnáját. És a hívek imáitól töb
bet remél, mint a saját érdeméből. Az a tudat, hogy 
érte sokan imádkoznak, vigasztalja a fogság szenvedé
sei kö.zt s e címen reméli, hogy ügye a császári bíró
ság előtt szerencsésen végződik. Az érte való imádság 
által válnak a hívek, mint a filippiekhez írja (1, 7.) 
az "ő örÖmének társai bilincseiben". 

A különben éppen nem érzelgős PáL, amíkor lelki 
gyermekeire gondol, egészen e1lágyul, szíve kitágul és 
csak az fáj neki, hogy vele szemben mégis némelyek 
bizalmatlanok és szükkeblüek. Pedig Istenemi ő meny
nyire szereti öket és értük való aggodalmas imáiban 
végigszenvedi az anyai fájdalmakat, hogy öket Isten 
gyermekeivé és a mennyország örököseivé szülje. (II 
Kor. 6, 11. Gal. 4, 19.) 

Szeretetéből, imáiból ellenségei sincsenek kizárva. 
Hiszen tudjuk, hogy volt hitsorsosai, fajrokonai rnin
denütt nyomában vannak, hogy elgáncsolják s ha csak 
lehet, láb alól eltegyék. De ö azért távolról sem gyü
löli és átkozza öket, hanem inkább esedezik értüle Rész
véttel van elvakulotságukkal szemben, hiszen tapaszta
lásból tudja, hogy az előítéletek, amelyekkel honfitár
sai is telvék, mennyire akadályozzák a tiszta látást és 
így a Krisztushoz való rnegtérést. Gyülöletükre gyen
géden mentséget keres. Hiszen ök buzgólkodnak Iste
nért, írja a rómaiakhoz, de ez a buzgalmuk nem olyan, 
aminőt a helyes, tévedésmentes megismerés kívánna. 
(V. ö. Róm. 10, t.) 

"A tisztaság forrása az igazi vígságnak. Míg az 

ifjú szíve tiszta, addig vidám, eleven, játékos. Ne cso

dáld! A tiszta szívben örökös örömünT!ep van és a 

belső vidámság kisugárzik az arcon, a szeml!ken, mint 

a fény a tiszta alabástromedényben. Ha a tiszta szí

vet itt-ott éri is szomorúság, az csak amolyan tauaszi 

zápor. Hamar elvor.ul s utána csak annál derültebb, 

mos'olytósabb az ég." 

(R~szht dr. Müllcr Lajos S. J.: ,.Sponsa Christi" 
cimü köroyvéből.) 
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Utaak 2. szám. 1942. 

A L:egyel ... i élet szépsége 

1. 
Az élet legmélyebb, legtökéletesebb valami a 

földön. A teremtő Isten nagyságának legszebb 
nyoma. Emberi tudás sohasem fogja egészen kifür
készni titkát, emberi alkotóerő sohasem fog tudni 
egy fűszálnyi életet teremteni. 

Szereljük az életet. Minden festménynél, művirág
nál, csecsebecsénél kedvesebb nekünk az, ami él 
s mozog s fakad, legyen az akár egy ciklámen 
vagy tulipán a cserépben, madár az ablakban, arany
hal az üvegvázában. Igy szereti a jó Isten is az 
életet, a mi életünket s kedve telik benne, ha mint 
virágai virágzunk, üdén, frissen, - ha mint madár
kái dalol unk, csengőn, tisztán l S nemcsak arcun
kon a mosolyt, ajkunkon a szót, kezünkben a moz
dulatot szereti, hanem még inkább a lelkünkben 
az életet, amelyet csak ö lát, amelyet ember meg 
nem figyelhet teljesen, magam sem látok mindíg 
egész szépségében. De lsten látja a legkisebb moz
dulásokat, rebbenéseket szívemben, hallja a legel
fojtottabb sóhajt, halk neszeket és gügyögéseket, 
szordinós dudolásokat, figyeli a fesledezö rügynyílá
sokat, nyiladozó bimbófakadásokat S olyan szép 
ez a világ, ez az élet az én lelkem kertjében, hogy 
több örömet szerez Istennek minden külsö pompá
nál, felvonulásnál, lobogós ünnepi zajnáL 

Ha Isten ilyen nagy figyelemmel kíséri az én 
lelki fejlődésemet, lelki életemet, akkor illő, hogy 
én is nagyobb gondot fordítsak rá, a legnagyobb 
gondot l 

- A királykisasszonynak volt egy gyönyörűszép 
kertje. Soha olyan szép kert nem volt még a vilá
gon. Ezer és ezer virág nyílt benne, télen-nyáron 
fakadtak a rózsák, a gyümölcsfák tavasztól késő 
őszig tárolták a termést. Hogy szerette volna egy
szer látni a sok szép virágot, a gyümölcsfákat a 
királykisasszony. De a királykisasszony vak volt. 
Két szemét sűrű hályog takarta s mikor végigment 
a kert virágai között, kezében simogatott egy-egy 
ágat, szirmot, levelet, olyankor elfogta a vágy, hogy 
lássa is egyszer a kertet, a saját kertjét, a virá
gait, a rózsáit, a galambjait, a fáit. S ilyenkor apja, 
a hatalmas király azzal vigasztalta, hogy elmondot
ta neki, mi minden van a kertben, milyenek a 
virágok épp most, mi érik, mi rügyezik. A királyleány 
nemhogy megvigasztalódott volna, méginkább sírva 
fakadt: én nem láthatom mindezt a szépséget, virág
zást, életet, ami az enyém? 

- Litni fogod. Ha gondosan őrködsz a kert 
felett, ha mindent megteszel a magad részéről, hogy 
a Kertész, az Agricola (János 15, 1) a kert szépsé
gén dolgozhasson, ha fáradságot és költséget nem 
kímélve a kert fejlesztésére törekszel, akkor egy 
napon a jó Isten megjutalmaz, leveszi szemedről 
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a hályogot s meglátod a kert minden szépségét, 
csodáját. 

Eddig szól a példabeszéd. 
A mi lelkünkben is van egy ilyen kert, ahol az 

erények, jócselekedetek, az imádság és a szeretet 
virágai fakadnak télen-nyáron s gyümölcsei érnek 
egész esztendőben. Ez a mi kegyelmi életünk. De 
jaj, a kertet nem látju}i: emberi szemekkel, csupán 
a nagy Királytól, az Ur Jézustól tudjuk, hisszük 
tehát, hogy milyen szép, milyen értékes ez a kert 
s többet ér ennek egy virága minden egyébnél, 
többet pénznél, gazdagságnál, szép ruhánál, új kalap
nál, ragyogó gyémántnáL Evangéliumi drágagyöngy, 
melyért érdemes föláldozni mindent (Máté 13, 44). 

Az új kalapot, az új ruhát, a pénzt, a vagyont 
- látjuk, kézzel fogjuk, de a szív jóságát, erényes
ségét, tisztaságát, szeretetét, s mindenekfölött azt a 
természetfölötti szépséget, melyet az Isten-közelség 
sugároz belénk, mindazt nem látiuk. De igenis tud
juk szent hitünkböl, hisszük az Ur Jézusnak, hogy 
ez a lelki világ a legértékesebb, a legdrágább kin
csünk, amelyet minden egyébnél többre kell becsül
nünk s jobban kell szeretnünk. 

2. 
Miért nevezzük ezt a lelki világunkat kegyelmi 

életnek? Hát azért, mert ebben a benső, láthatatlan 
világban a jó Isten a Kertész (János 15, 1). lsten 
öntözi a virágokat, nem is öntözi, hanem ö fakaszt
ja, tenyerében növeszti s alakítja: Deus incremen
tum dat (I Kor. 3, 6). 

Volt egyszer egy muskátlim. Terebélyes zöld
levelű, de virágot nem hozott. Sem az első évben, 
sem a többiben. A gyümölcsösben is vannak fák, 
külsöleg olyanok, mint a többiek, de nem terem
nek. Ilyenkor azt mondja a Kertész: be kell oltani. 
Be kell oltani Krisztusba. 

Önmagunkból mi emberek ilyenek vagyunk. 
Gyümölcstelenek s virágtalanok. Csak a Kertész 
segíthet rajtunk. Ha szentségei által beolt a meg
termékenyítő kegyelmi Szöllötöbe s felvesz a ter
mészetfölötti élet vérkeringésébe, ha Családjába 
fogad, akkor leszünk képesek teremni s érdem
szerző cselekedetekkel Istennek tetszeni. Ezt a 
természetfeletti erőt, amit Isten belénk önt, ezt a 
velejáró lelki nemességet és mennyei méltóságot 
nevezzük - kegyelemnek. 

Próbáljuk csak megírni a "lelkünk történetét" 
úgy, ahogy azt a nagy Király mutatja meg nekünk, 
mikor végigvezet saját életünk kertjében s fátyollal 
fedett szemünk vigasztalására elmondja a nem-látott 
gyönyörű gyümölcsök s virágok pompáját. 

Mosolygó kisbaba, síró, lármás, kedves, minden
ki kedvence rúgdalódzik a bölcsőben. De lelkének 



október 1. 

kertje még parlag, nincs egyetlen fűszál, egyetlen 
virág a rögökön. Csak fekete árok a közepén, 
lápos, ingoványos i az eredeti bűn. A kis bAbát 
elviszik a templomba. Mínél előbb l Kezdetét veszí 
a csodálatos szertartás. A kicsi lélek megfürdik a 
kegyelem keresztvizében. Míntha m~nnyeí Nílus 
áradna s öntené el. Míndent elmos. Az árok eltű
nik, az íngoványt, a lápot, a bűn iszapját elsodorja 
az áradat, minden kísímul, megtísztul, megtelik 
éltető nedvvel, életerővel, s píllanatok alatt drága 
magvetéssei gazdag a föld, csírázó hittel, reménnyel, 
szeretettel. Mí több: a kert, amely eddig prédája 
volt mínden kósza léleknek, most gyönyörűséges 
aranyfallal zárul s egészen Istené lesz. Kapujában 
őrangyal vigyáz. S benn a kertben tündöklő temp
lom épül a bevonuló Szentléleknek, onnan sugár
zik a kegyelem napja az isteni vetésre. 

Ilyen csodálatos változáson ment keresztül a 
kereszteléskor lelkünk kertje. Míkor hazaérve vissza
fektettek bölcsőnkbe, már nem a régi kisbaba mo
solygott benne, hanem egy új gyermek: az Isten 
gyermeke. Krí~ztusba oltott friss ágacskája Isten 
Országának. Ujraszülettünk (János l, 12-13, Titus 
3, 5) a keresztség szentségében. 

És ez a gyermek, Jézus testvérkéje, növekedett. 
Kis tagjai erősödtek, képzelete képekkel telt meg, 
értelme és akarata éledni kezdett. S vele együtt 
az isteni mag is kicsírázott s rügyezní kezdett. Olyan 
volt ifjúságunk, mínt a tavaszi mezők. Csupa virág, 

· Utaak 

csupa virág. A mandulafák, barackfák, almafák 
piros és rózsaszín csészécskéi, cseresznyefák és 
szilvafák fehér szirmaí borítottak el míndent. Fagy 
és egyéb fenyegető veszély ellen a jó Kertész meg
erősített. Ekkor kent fel a bérmálás olajával a 
püspök.- Aztán jött a hosszú nyár, az élet hétköz
napjaí, a hívatás útjai. Itt dől el, hogy milyen lesz 
a termés! Nem fogja-e szárazság elemésztení? Kell 
a harmat, az áldott eső, az égi napsugár. Kell a 
kegyelmi töltekezés Krísztusból: ima, lelkiismeret
vizsgálat, bünpánat, önmegtagadás, szentmise és 
szentáldozás. Aldó hatásuk alatt gyönyörű gyümölcs 
érik, szépséges virág nyílik mindenütt a kertben. 
S egy nagy és komoly napon, mely mégis leg
boldogabb napja lesz földi életünknek, megszólit a 
Király: 

- Ime, itt az óra. Szemedről lehull a hályol!, s 
gyönyörködbetsz kertedben, amelyet szeretsz. Dol
goztál, fáradtál érte, íme a jutalom. "Euge, serve 
bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super 
multa te constiluarn i intra ín gaudium domini tui." 
(Mt. 25, 23.) 

És ez a boldog óra örökké tart. Folytatódik fent 
a mennyben s színröl-színre fogjuk látni megszakí
tás nélkül a legtökéletesebb Szépséget, a már most 
lelkünkben lakozó Istent. Ezért a Szépségért, ezért 
a boldogságért érdemes küzdení, érdemes szenvedni, 
látszat:szépségről és mulandó boldogságról lemon
dani. Erdern es Krísztusban élni: a bűn ellen harcoló 
kegyelmi életet. 

J\. s:zenl L:eres:zlereL:IyéL: 

Elég gyakori ma a keresztereklye. 
Csak elég gyakori? Hát nem kereked ne ki 

akár egy hadihajó is belőlük? V agy nem kell-e 
Kálvinnal azt vallani: az összes keresztereklyéket 
300 ember sem bírná el? Vagy tévedett Luther, 
amíkor úgy vélte: a meglevő keresztereklyékből 
egy egész házat lehetne építeni? 

Ilyen és hasonló megjegyzések hídegen záporoz
nak azokra, akik ilyen drága emléknek örvend
belnek. 

Valóban ennyire megbízhatók a mai kereszt
ereklyék? Igaz-e az, hogy művelt, kritikus koponya 
legjobb esetben sajnálkozva tér napirendre fölöt
tük? 

Ez az izgató kérdés indította el Gretser jezsuita 
és Fr. X. Kraus világhírű régész kutatásait. Vizsgáló
dásaikat a XV. századdal zárták le. Munkájukat 
folytatta Rohault de Fleury. Ez felkutatta az összes 
jelentösebb keresztereklyéket és kiszámította köb
tartalmukat. Eredményeit 1870-ben tette közzé 
Párizsban Mémoire sur les instruments de la passion 
címmel. 

A tudós szerző szerínt az általa elért összes 
keresztereklyék kereken 10 köbdeciméterre rú~nak. 
Hasonlítsuk ezt össze az eredeti kereszttel! Mek-

lrla: Petruc:L Antal §. J. 

kora Iehetett ez? Nem volt túlságosan magas, mert 
a katonának elég volt az átlag félméteres ízsóp
nádszár ahhoz, hogy az ecetes szivacsot Jézus aj
kához nyujtsa. (Ján. 19, 29.) A kereszt hossza 4, 
harántgerendája pedig 2 méter Iehetett i szélessége 
12, vastagsága pedig 8 centiméter. Ezeket az ada
tokat szem előtt tartva azt kell mondani, míntegy 
58 köbdeciméteres volt Krísztus keresztje. Tegyük 
azonban fel, hogy de Fleury a keresztereklyéknek 
csak a felét becsülbette fel, akkor is a ma megJevők 
egyharmadát ülik meg az eredeti térfogatnak. Eb
ből bizony nem kerekedne ki egy hadihajó, nem 
is tellenék egy házra és egy ember is könnyen 
bírná el. Hangzatos a vád, de széjjelpukkan, mínt 
a buborék az igazság realitásánáL 

Ezek után lássuk a keresztfa rövid történetéti 
Gyökere - egy ősrégi és mélyérteJmű legenda 

szerint, visszanyúlik a paradicsomba. Adám atyánk 
- olvassuk - halálravált. Elküldte hát egyik fiát 
gyógyító írért a gyönyörűség kertjébe. Mihály fő
angyal azonban útját állta s messiási ígérettel és 
egy maggal kellett hazatémie. Ezt elültették. A 
belöle kihajtott fa nem volt méltó arra, hogy a 
salamoni templom építésénél fölhasználják. Helyet
te pallót készítettek belőle a Kedron-patak fölé. 
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Ubulk 

Ebből megácsolták azt a keresztet, melyen Isten 
Báránya életét adta értünk, hogy életünk legyen, 
- túláradó életünk. 

Igy a költészet! A valóság azonban sokkal egy
szerűbb: a megváltás fáját Délen honos fenyő 
szolgáltatta. Erről tanúskodnak a keresztereklyéken 
megejtett mikroszkópíkus vizsgálatok. 

Itt felmerül a kérdés: hogy maradhatott ránk 
Krisztus keresztje? 

Ehhez nagyban hozzájárult a zsidó előírás, hogy 
a kivégzett tetemét és a bitót helyszínen el kell 
ásni. Ennek megfelelően jártak el Jézus és a két 
lator keresztjével és az utóbbiak testével: egy közeli 
gödörben vagy szi!dahasadékban földelhették el. Igy 
meatette meg az isteni Gondviselés az Élet Fáját 
3 századon át a zsidók és pogányok dühe elöl. 

Hogy nem rothadt el azonban annyi éven át? 
Ezen nem lehet csodálkozni, ha tudjuk, hogy 

Krisztus keresztje időálló, gyantás s hogy Palesz
tinában kevés a csapadék. 

Amikor Nagy Konstantin alatt békésebb idők kö
szöntöttek be, édesanyja, Szent Ilonának fáradozásá
ra 320 körül napfényre került a szent kereszt. Er
ről tanúskodik Szent Cirillus, 351 óta jeruzsálemi 
püspök, caesareai Eusebius történetíró (t 340), 
Silvia, aki följegyezte jeruzsálemi zarándoklását, 
Aranyszájú Szent János (344-407), Nolai Szent Pauli
nus [353-431), Sokrates történetíró (380-440), 
Touri Szt. Gergely (538-594) és mások. 

Megtalálták .. az égbevezető kalauzt, a bénák 
botját, a szegények vigaszát, a hajótöröttek rév
partját, a fáradtak nyugalmát és a sátán fölötti 
győzelmet", amint Aranyszájú Szent János Krisztus 
keresztjét nevezte. Utána eped minden igaz keresz
tény. Azonban csak kevésnek adatott meg, 
hogy Jeruzsálemben üdvözölhesse az üdvösség esz
közét. Viharként végigzúgott hát a vágy: részesülni 
Krisztus keresztjében J Hozzá is fogtak feldarabo
lásához. A koronatanú rá jeruzsálemi Szent Cirillus 
(t 386): kétségbevonhatatlan nyiltsággal hirdeti, 
hogy a szent kereszt részei, darabkái és szálkái 
már az egész földön elterjedtek. Egy további tanú, 
Aranyszájú Szent János pedig arról értesít, hogy 
nem kevés férfi és nő aranyszelencébe zárva nyaká
ban hordja a szent ereklyét. 

Szent Ilona intézkedésére a kereszt jókora része 
Kostantinápolyba került és Theodoretus (390-458) 
szerint a császári palotában helyezték el, ahol később 
a keresztes vitézek rá is akadtak. Kisebb részét 
Konstantin az általa alapított főváros főterén fel
állitott saját szobrában helyeztette el Krisztus egyik 
szögével együtt. A császár gondoskodott arról is, 
hogy Róma se nélkülözze a megváltás eszközét. 
A neki szánt darabot aranyba foglaltatta és drága
kövekkel pazarul fölékesíttette. A keresit leg
nagyobb része azonban Jeruzsálemben maradt. Szent 
Ilona ezüstszekrénybe záratta és Makárius püspök 
őrizetére bizta. Ez meg a Szentsír templomában 
helyezte el. Itt látta és tisztelte 385-ben egy Silvia 
nevü nő, aki rengeteg más emberrel Jeruzsálembe 
sietett, hogy a keresztereklyének ünnepélyes kité-
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telénél jelen lehessen. A bűnbánó egyiptomi Máriá
ról is olvassuk (t 430 körül), hogy kíváncsi
ságtól hajtva, Alexandriából Jeruzsálembe utazott. 
Látta is Krisztus kínhalálának fáját és ez alkalomal 
csodálatosan megtért. A szent kereszt fölmagasz
talása ünnepén esett meg ez. - Az 5. század második 
feléről je2yezték föl, hogy Jevenalis jeruzsálemi 
pátriárka Nagy Szent Leó pápának egy kereszterek
lyét küldött; 500 körül Szent A vitus viennei 
püspök saját kérésére szintén kapott egyet. 

Amikor a mohamedánok 643 körül Omár alatt 
megtámadták Jeruzsálemet, a keresztények 19 rész
re osztották a szent keresztnek birtokukban levő 
hatalmas részét azzal a szándékkal, ha netalán 
egyik-másik el is veszne, vigasztalásukra legalibb 
a többi maradjon meg. 4 ilyen rész helyben maradt; 
2-2-t Cyprusba és Georgiába küldtek; 3-3-at 
Antiochiába és Konstantinápolyba; 1-1-et Aszka
lonba, Alexandriába, Damaszkuszba, Edesszába és 
Kréta szigetére. 

A Jeruzsálemben maradt 4 rész egyike a latin 
katolikusok birtokát képezte. A följegyzések szerint 
mértékei a következök: másfél arasz hosszú, egy 
hüvelyk széles és éppen olyan vastag. Ezt, valamint 
a többi 3 részt gondosan elrejtették a mohamedá
nok elől 1099-ig, amikor a keresztes hadak meg
ostromolták Jeruzsálemet. Ettől kezdve talizmán
ként, mint annakidején az izraeliták a frigyszek
rényt, vitték a hadsereg előtt. A gyászos emlékű 
hattini ütközetben is ott volt (1187). A lyddiai 
püspök vitte. Haláltmegvető védelemben egymás 
után hullottak el a keresztény lovagok, amikor a 
szinarannyal ékes és szikrázó drágakövekkel dí
szített kincs Szaladin kezébe került. Hiába ipar
kodtak azt a frankok és görögök kiváltani és hiába 
igért érte a geoq!iai király 200,000 aranyat. Csak 
32 évvel később, Damaszkusz elfoglalásakor kapták 
vissza a keresztények. 

A Jeruzsillemben maradt 3 tekintélyes darabból 
a századok folyamán, de különösen a keresztes 
hadjáratok alatt a jeruzsálemi királyok és a kon
stantinápolyi császárok juttattak az egész keresztény 
Nyugatnak kisebb-nagyobb ereklyét. 

Érdekel a kérdés: hol találhatók manap nagyobb 
keresztereklyék? 

Nevezetes a bécsi udvari kápolnáé és a Szent 
lstván-dómé; továbbá a melki és lilienfeldi. Az itte
ni kolostort a házikrónika szerint Dicső Lipót ala
pította .. a mennybe fölvitt Szüz Mária" tiszteletére. 
Az alapHó ajándékozta meg azzal a kereszterek
lyével, melyet 1219-ben a konstantinápolyi császári 
udvarból hozott magával. Hossza 13.7, szélessége 
2 cm; a két harántszár mindegyike 4.7 cm. En
nek az ereklyének majdnem kétszeresét a baben
bergi alapítású Heiligenkreuz (a Bécsi erdőben) 
őrzi. V. Lipót ajándékozta neki; ez meg IV. Bal
duintól kapta. Hossza 24, szélessége 1. 7, vastag
sága pedig 1 és 1/:1 cm. Ez is két harántszárral 
van ellátva. Az egyik 6.5, a másik pedig 11.5 cm 
T roppauban a német lovagrendnek van e ty jókora 
ereklyéje. A trieri Eucharius-templomban 120.4 óta 



október 1. 

öriznek egy igen értékes példányt; ez valamikor a 
konstantinápolyi Aja Sophia tulajdonát képezte. 
4 részből áll, keresztformába összerakva. Regens
burgot Ottokár cseh király ajándékozta meg egy 
nagy keresztereklyével, mely Ottokarkreuz néven 
ismeretes. Az a jelentősége, hogy nagyító alatt lát
ható 3 vércsepp ékesíti. A német nyelvterületen 
a legnagyobb keresztereklye a lahni Limburgban 
található. Hossza nem kevesebb, mint 57 cm. -
Nagy Károly keresztjét Sens-ban őrzik. Hossza 
33 cm. A nagy uralkodó életében nyakában hordta 
és ezzel akart sírba szállni. - A downside-i 
Alfréd-kereszt 10, a párizsi Notre Dame-ban levő 
22·5, a brüsszeli Gudala-templomban őrzött 47, 
a sanmarcoi (Velence) 52, a római Szent Péter
templomban az ú. n. maestrichti keresztereklye 
57 cm. Ezek Európa nevezetesebb keresztereklyéi. 
Azonban, amint mondják, nagyságban mindezeket 
felülmúlja a bruges-i (Belgium) Notre Dame
templomé. Valamikor híres volt a római St. 

Irodalo ... 
"Mária segíts!" lmakönyv minden Mária-tisztelő 

használatára. lrta: Reiners A. plébános. Budapest, 
1942. Korda. 228 lap. Ara 2.- P, 2.50 P és 2.80 P. 

A katolikus vallásos érzés és életalakítás elömoz
dhására szolgálnak az imakönyvek. A jelen könyv 
szerzöje a Boldogságos Szüzanya, a mindenkor Segítő 
Szüz Mária tisztelete köré csoportosítja oktató magya
rázatait és a csatolt imádságokat. Ez a vonás bájosan 
ad értéket és nagy keresettséget a sikerült könyvnek. 
Valamiképen a mi szenvedö, vergödö és ezer gond
dal küszködö korunknak szüksége van anyai szere
tetre, állandó támogatásra, hogy ki ne fogyjon belöle 
a kitartás, a hit és bizalom. Ennek a világjelenségnek 
visszhangja e könyv, mely az összes imákat e szem
szögböl állította össze. Miseimák, szeniségek felvéte
léhez előkészületi imádságok, keresztúti ájtatosság, 
háromnapi ájtatosság könyörgései mind úgy vannak 
összeválogatva, hogy az imádkozó megnyugvásra talál 
l;>ennük, fogyó bizalrr.a felébred, lankadó hite meg
ercsödik és egész életére jótékony derű árad, mely 
életét szabályozza, magaviseletét vonzóvá teszi. Ezek 
a tulajdonságok emelik ki e könyvet a bö imakönyv
termelés tömkelegéböl és teszik nagyon hasznossá 
mindazoknak, akik forga t ják. 

P. Luciái! 0. C. C.: "A szeretet tüzében égve ... " 
Kármelita Rendház, Keszthely. 1942. 196 l. Ára 2.50 P. 

Jubileumi emléknek szánta elmélkedési köryvét a 
szerzö. Ebben az évben ünnepeljük Keresztes Szent 
János születésének négyszázadik fordulóját Az elmél
kedések a Szent Doktor tanításából merítenek. Az ö 
útmutatása ryomán vezetik az elmélkedöt a kitisz
tult szeretet rroagaslataira. Komoly lelkeknek szól a 
könyv, akik i:szintén, a lemondások sötét éjtszakáin 
is keresik az Istent. 

Tiry László: Veszélyben. Budapest, 1942. Szerzö 
kiadása. 147 lap. Ara 6.- P. 

A fiatal, de már nem kezdő író az eserr.ények 
forgatagában állva és maga is küszködő lélekkel 

U tank 

Croce-templom ereklyéje, melyet Nagy Konstantin 
ajándékozott annakidején. Ma azonban 3 (9, 12 
és 16 cm-es) darabkára zsugorodott. Külön 
említést érdemel a poitiers-i keresztereklye. 
Ezt Szent Radegundis, ll. Chlotár egykori felesége 
kapta apácakorában 569 körül Justinianus 
és Sophia görög császári pártóL Ez ereklye foga
dására írta Venantius Fortunatus világhírű him
nuszát, a Vexilla Regis prodeunt kezdetűt: Mély 
gondolatai páratlan formakészséggel foglalják össze 
a kereszt és ereklyéinek dogmatikáját: 

Király zászlói lengenek, 
villog titkával a kereszt, 
melyre húsban függesztetett, 
aki minden húst alkotott . 
Üdvözlégy oltár s áldozat, 
melyen a Jficső szenvedés 
esett: az Elet halt halált 
s; holtával adott életet l 

figyelve a történeti zajlásokat, vetette papírra mély
ségekre utaló sorait. Könyvének lényege: Nem ment
het meg minket semmiféle divatos jelszó vagy múló 
mozgalom, hanem egyedüli mentségünk a kereszt. Mély 
keresztény és magyar lélekkel rámutat a korábbi év
tizedek és nemzedékek sikertelenségének okaira. 
Legmegkapóbb az a fejezet, melyet "Levél egy Elköl
tözötthöz'' címmel a pénzéhes Rockefellerhez intéz. 
Valóban drámai a kép és megdöbbentő a hatás, me
lyet ez a fejezet kivált az olvasó lelkéből. Aki ked
veli az aforizmákat, böven talál e könyvben. Példák, 
hasonlatok, képek és utalások olyan sürü tömegben 
fordulnak elő benne, hogy nem elég az egyszeri át
olvasás, elmélyedéssel lehet csak a gazdag és sokszor 
szerteágazó értékeket felszínre hozni. Hisszük, hogy 
a nagy stíluskészséggel megáldott szerz.ő máskor is 
hallat j a szavát, ezenfelül tisztult felfogással, követhető 
gondolatfüzéssel vezet el minket a kereszténység érté
keinek meginnertetéséhez és becsüléséhez s ezáltal a 
kere~ z tet és lószméi t eliadalra segíti vinni a lázban ver
gődő és vaj ú dó magyar és európai társadalomban. A 
veszélyben is megmarad az egyetlen üdvösség, a ke
reszt, melyröl Krisztus megváltó vére ömlik a meg
térő emberiségre. 

Spcnsa Christi. (Krisztus jegyese.) lrta: Müller La
jos S. J. P. KElter nyorr•án. Budapest, Korda. 1942. 
69 lap. Ara 1.20 P. 

A szerző a n_:t~yar lelkiségi irodalom egyik leg
termékenyebb és le~~jobban kedvelt müvelöje. Jelen 
munkájában, mely a 65-ik, a szüzességről, tiszta élet
ről szól, a nála rr:eg,zokott bájjal és világossággal. Mi
után ismertette az erény értékelését a történelem fo
lyamán, kapcso:atosan bemutatja az Egyház tanítá
sát és álláspontját. Valóban nagy a jelentősége ennek 
az erénynek s a kérdes ma fokozottabban korszerü, 
mint máskor ,·olt, mert az e(yéni és közösségi élet 
útHsztöiben c.sak önfeláldczó hősi lelkek állják meg 
helyüket, mind a szociális. rr,ind az apostoli tevékeny
ség területén. Korunk szava e téren n.!óban hanROS 
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és kiáltó, mert a testiség özöne kitör és elárasztja az 
életet. N erncsak szerzetesek, hanem a világban élők 
is haszonnal forgathatják e müvet. A függelékben kö
zölt anyag is egészen gyakorlati, mert megtanít a 
tisztaság értékére, megőrzésének eszközeire: ami
lyen a kitartó küzdelem a kísértés ellen, az önmeg
tagadás gyakorlása, a bűnalkalmak kerülése, imád
ság és a szeniségek gyakori vétele. Hisszük, hogy a 
szerző e művével is megtalálja az utat olvasói lel
kéhez és soknak lesz e munka követhető útmutató 
az angyali erény élésében. 

új életsíkon. Szentbeszédek leányok részére. 
Irta: Dr. Tóth Tibor. Budapest, Korda, 1942. 344 lap. 
Ara 6.50 P. 

A szerző egyelőre nem csatolt előszót vagy beve
zetést tekintélyes külsejű és gazdag tartalmú mun
kájához, de a cím és a tartalom egyező módon iga
zolja a helyes célkitűzést. A korábbi prédikációs 
anyagunk sokszor de communi volt, rnely szólt öreg
nek, fiatalnak, egyszerű és képzett ernbernek egy
aránt. A mai kor igényeivel számol tehát a szerző, 
amikor nem az általános szempontokat tartja szem 
előtt, hanem a társadalomnak csak egyik osztályát 
vagy életszakál tekinti. Igy azután beszédei egyön
tetűek, ugyanazon a színtájon mozognak és egysé
ges programmo! nyujtanak. Nem akarjuk ezzel azt 
rnondani, hogy a beszédek csak a leányok lelki neve
lésére alkalmasak. Ellenkezőleg. Minden szónok 
kézbeveheti, nemcsak anyagot rneríthet tervezett be
szédéhez, hanern kellő rnódosításokkal az egész 
beszéd anyagát bárhol elmondhatja, rnert sok élet
bölcseség, tapasztalati megfigyelés, lélektani hang
szerelés és érdekes példa s hasonlat található az 
egész műben és külön mindenegyes beszédben is. 
A terjedelmes kötet az iskolai évet követi, amikor 
kezdve a Veni Sancte várakozásteljes hangulatától 
elvezet az egész iskolai esztendön keresztül kalau
zolva az Egyház minden életmegnyilvánulásának 
színteréig. Mindíg Krisztus a középponti gondolat, 
melybe állandóan belekapcsolódik az egyéni önmeg
szentelésre sürgetés, a tökéletességre törekvés út
mutatása. A legtöbbször a Szentírás egy-egy gondo
lata köré csoportosítja mondanivalóját vagy egy ün
nep magasztos titkára hívja fel a figyelmet. A beszé
dek megkapó címe: A lelki halál, Ravatal-gyakorlat, 
Farizeus, stréber, naív, Mit hozott a Jézuska, A szen
veclés tüzében, A szolgáló szeretet, Az örök titok, 
Az Anya és gyermeke, Szeresd a temetőt stb. is már 
felhívja a figyelmet, felkelti az érdeklődési. Erre a 
beállítoltságra épül fel a lelki haszon, melyet a vilá
gos stílusban szerkesztett beszédek a hallgatókból 
kiváltanak. Nagy előnye a könyvnek a beszédek 
ügyes tagolása, felosztása, ami nemcsak a betanulás! 
teszi· könnyebbé, hanem a hallgató is könnyebben el
rendezi emlékezetében a hallottakat. A kötet nem
csak beszédanyaget nyujt az ifjúsági szónoknak, ha
nem lelki olvasmányul is nagyon ajánlatos. Minden 
témát alaposan rnegtárgyal, még az úgynevezett ké
nyes kérdéseket sem kendözi, de olyan tapintattal 
szól e nehéz és végtelen fínomságot követelő pontok
ról, hogy a legkényesebb igényeket is kielégíti és 
senkinek sem bántja az érzékenységét. Mindezen 
adottságokkal nagy hálára kötelezett maga iránt 
a szerzö, mikor beszédeit nagy gonddal előkészítette, 
elmondotta és kiadta, rnert időálló értéket adott a 
hittanárok, szónokok és a leányifjúság kezébe. Műve 
megkülönböztetett helyet foglal el a magyar prédi
kációs irodalomban. 
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Csák László: Vér és láng között. II. kiadás. Buda
pest, Korda kiadása, 1942. 115 lap. Ara: 2.- P. 

A kommunizmus átkát átélt Spanyolországba 
vezet a könyv. Javában dúl a háború, két tábor áll 
egymással szemben, a fehérek és a vörösök. Mind
kettö felteszi életét eszméinek gyözelmére. A fehé
rek hősi istenhittel és lelkes önfeláldozással, míg a 
vörösök fanatikus gyűlölettel harcolnak. Elvezet a 
szerző a spanyol családba, ahol mintegy szemtanúk 
halljuk és látjuk a kegyetlen harcok pusztításait 
Betekintünk az iskola életébe, ahol máris két táborra 
oszlott a diákság s apró csatározásokban robbant ki 
az ellentét. Itt indul José is a küzdelembe. Először 
csak diáktársai között vall színt, de hamarosan úgy 
hozza a helyzet, hogy belekapcsolódik az országos 
harcokba is, megsebesül, lába eltörik, máskor meg az 
összekötő nehéz és kényes bizalmi szerepét vállalja. 
Legmegkapóbb részek közé tartozik Moscardó ezre
des, az Alcazar védőjének hősiessége és José repülö
útja. Itt valóban remekelt a szerzö, az élményszerű 
részek gyors ütemben kergetik egymást. Megkapó a 
fehérek vallásosságának megnyilatkozása, a hős tá
bori lelkészek és katonák haláltmegvető bátorsága, 
rnellyel a hit erösítő kegyelmét veszik. Az Alcazar 
hőseinek önfeláldozása örökké emlékezetes marad és 
a spanyol küzdelmek legszebb és legdicsőbb lapjaihoz 
számít. Ilyen történések hatalmas benyomást keltenek 
José és ifjú barátai lelkében, akik élményeik kicse
rélése után megesküsznek, hogy fehérlelkű és fehér
palástú lovagjai lesznek a Krisztus Királynak. A sike
rült munka nemcsak az izgató olvasmányokat kedvelő 
ifjúság tetszésére talál, hanern lelkes örömmel olvas
hatják idősebbek is, mert a jó olvasmány rnellett hit
erösítő élményekben lesz részük. Maga a második ki
adás is ezt igazolja. 

A gyümölcsök vitamintartalma az emberi szerve
zet ellenállóképességének egyik legfontosabb ténye
zője. A magyar gyümölcs íze, zamata, aromája kiállja 
a versenyt bármely más ország gyümölcsével. Régente 
csupán élvezeli cikknek tekintették a gyümölcsöt, 
ma már tudjuk, hogy az észszerű táplálkozás egyik 
legfontosabb kelléke. A gyümölcsök vitamintartalmá
ról, a dolgozók sportjáról, a betegségi biztosítás fon
tos kérdéseiről, az orvosi körzetek új beosztásáról és 
a fogápolásról ír érdekes cikket a MABI TUDúSITú 
augusztusi száma, melyet a tagok díjtalanul igényel
hetnek a kiadóhivataltól: Budapest, VII., Péterfy Sán
dor-u. 12. sz. 

.MiDden sport honvédelemi A nevelésűgyi szak
embereknek és az orvosoknak egyaránt az a vélemé
nyük, hogy az egészségápoláshoz és azon keresztül a 
honvédelemnez feltétlenül hozzátartozik a sport, a 
testedzés is. Persze nem rnindenkinek való minden 
sport. Az alkalmas testedzést éppen úgy meg kell vá
lasztani, mint azt is, hogy meddig nem ártalmas a 
sport. Erről a közérdekü kérdésről ad felvilágosítást 
a MABI TUDúSITú augusztusi száma, rnelyben ezen
kívül a gyümölcskúrák hasznáról, a vitaminkérdésről, 
a gyógyszerellátásról, a fogak fejlődéséről és az or
vosi körzetek új beosztásáról olvashatunk szakszerű 
tollal írt értekezéseket. Az egészségvédelmi ismeret
terjesztő folyóiratot a MABI tagjai díjtalanul igényel
hetik a kiadóhivatalnál: Budapest, VII., Péterfy Sán
dor-u. 12. sz. 



Szebb jövő. Az A. C. közp. megbízásából össze
állította Kenyeres Lajos. Budapest, Korda, 1942. 280 
lap. Ara 5.- P. 

A könyvet összeállító hittanár az Egyház .mell~tt 
mint nagy nemzetnevelő tényezőket megnevezi az IS

kolát és katonaságot. E két utóbbi között korábban 
nem volt szerinte kapcsolat és egymásrahatás, míg 
újabban a leventeintézmény kiépítése és kiszélesítése 
óta e kapcsolat megteremtődött, mert az az intézmény 
van hivatvakinevelni a nemzeti erényekben gazdag, új, 
teljes értékű magyar fiataLságot és belöle vagy rajta 
keresztül a jövő magyar társadalmat. Mivel e nagyszerű 
programm végrehajtása nem sikerül a lelkipá~or köz
remunkálása nélkül, azért szükséges, hogy mmden ma
gyar katolikus lelkipásztor egész szívvel és lélekkel 
kapcsolódjék bele a fenséges munkába, mel't így tud 
majd egyházközségének gerinces férfiakat nevelni, 
akik helyt állanak a vallási és községi életben egy
aránt. Nem d.ícsérhető eléggé a szerkesztö buzgósága 
és az A. C. központi vezetőségének űgyszeretete, mi
kor e kötet tervét elindították, a munkatársakat meg
szervezték és a hatalmas kötetet kiadták. Bene Ist
ván Vass Alberik Endrefalvy Ottó, Botiinger Pál, 
Kóbor István, OttÓ László, Erdössy Béla, Jámbor 
Mike, Városi István, Tóth János, László János, Ba
kos Kálmán, Kovács Alajos, Perjés Béla, leglöként a 
szerkesztö apostoli buzgósága hozta össze a tekin
télyes beszédgyűjteményt, mely az egész egyházi évre, 
az egyházi év rninden vasárnapjára és ünnepére nyujt 
beszédanyagot, legtöbbször teljesen kidolgozott be
szédet. Az egyházi év mellett szóhoz jut a polgári 
és minden hazafias ünnepe is, amilyen március 15-e, 
anyák napja, zászlóavatás stb. A beszédek mind gya
korlatiak, képesek lekötni a fiatal hallgatóság figyel
mét, s az ügyesen fogalmazott és kiemeitt középponti 
gondolat megmarad a levente fülében, mely k~tség
.kívül irányítja fiatal életét és megszenteh mmden 
tevékenységéL A beszédek előnye, hogy több szerzö
töl származnak, így azután a hit egysége mellett tág 
tér nyílik a szerkesztö és író egyénisége érvényesülé
sének. A beszédek feLépítése és hangja minden látszó
lagos egyformaság melleH is rendkívül változatos, ami 
a készülö szónok munkáját megkönnyíti. Az ádventi 
hangulatos karácsonyvárás, a nagyböjt komoly gon
dolatokra indító hangulata, a pünkösdi ünnepkör lel
kesítő öröme, az Úr és a Boldogságos Szűzanya ra
gyogó ünnepei megkapják a maguk színét és pom
páját. A könyv anyaga tehát nem holt töke, puszta 
könyvtudomány, hanem élő és eleven tartalom, mely
böl hit és erő sugárzik széjjel. Hisszük is, hogy az 
A. C. mindenre kiterjedő buzgósága és a szerkesztö 
és munkatársai áldozatos vállalkozása megtermi a 
várt gyümölcsöt: a rr:élyebb hitű, lsten- és ember
szerető fiatalságot és rajta keresztül a gerinces ma
gyar katolikus társadalmat. Érdemes volt a könyvet 
kiadni, önmagának használ, aki meJ!:szerzi és tanítá
sát hirdeti. 

Oklóber eleJén 
felette értékes, mesteri módon illusztrált kötettel 
gazdagodik meg a magyar vallásos irodalom. A 
Szentírással szívesen foglalkozó világi katolikusok, 
de különösen a h i t t a n á r o k nyernek sokat a mű 

megjelenésével. 

"IGY SZÓLOTT AZ ÚR'' 
eimmel fejtegeti a szerzö, dr. KOSZTOLANYI IST
VAN szakfelügyelő az ószövetségi Szentírást. 
Nagy szakértelemmel feldolgozott, alapos munka. 

Új magyar könyvek: 
Dr. Erdélyi Gyula: A magyarok hadi szervezete és 

hadvezetési müvészete ezer éven át. Ara 15.- P. 
Kenyeres Lajos: Szebb jövő. Leventebeszédek .az 

év minden vasár- és ünnepnapjára és hazafias al
kalmakra. Ara 5.- P. 

Dr. Kosztolányi István: Igy szólott az úr. Bibliai tör
ténetek. Kiváló hitoktatási kézikönyv. Ilyen még 
nem jelent meg a magyar irodalomban. Elsőrangú 
biblikus szakmunka. Sok térképpel és művészie
sen kiválasztott képekkel. Világi katolikusok ke
zébe is való. Egy intelligens katolikus ember 
könyvtárából sem hiányozhat. 

Dr. Müller Lajos S. J.: Sponsa Christi. úgy szerzete
sek, mint a világban Isten ügyeiért élő katolikusok 
számára értékes könyv. Ara 1.20 P. 

Jézus Szive kis naptár. Szívgárdisták és elemisták 
naptára .. Ára 36 fillér. 

"Mária segits!" imakönyv. Tapasztalhattuk már éle
tünkben többször is· a mindenkor segítő Szent ·Szűz 
hatalmát. Ez az imakönyv még jobban bevezet az 
Isten Anyjának tiszteletébe. Miseimák, hasznos 
imák egész sora váltakozik benne. Ara 2.- P, 
keménykötésben 2.50 P, vászonban 2.80 P, vászon 
aranymetszéses, finomabb papír 4.- P. 

Dr. Pataky Géza: Élet ez imádságból. Az ima édessé
gél tárja elénk. Ara 4.- P. 

Dr Tóth Tibor: új életsíkon. Választékos szép beszé
dek középiskolás leányok számára, de szép példái, 
hasonlatai miatt bárhol felhasználható, sőt min
denki számára értékes lelki olvasmányi anyag. Ara 
6.50 P. 

SchnaUner Szigfrid: 0. S. B.: Máriáról sohasem elégJ 
Remekszép olvasmányok az Isten Anyjáról. Sajtó 
alatt. 

OKTóBER HóRA AJANLJUK: 

Egyszerűség ösvénye. Irta: P. Gyenis András jezsuita 
atya. Kis Szent Teréz életét, erényeit festi. Igen 
kedves és felette hasznos olvasmány, mint ntinden 
Kis Szent Teréz-könyv. Ara 1.50 P. 

Rózsaszirmok. Kis Szent Teréz-imakönyv. Egy litur
gikus szentmisét, a Szentnek több imáit, szent
kilenced ájtatosságat tartalmaz. Ara 70 fillér, kötve 
1.30 P. 

Jézusról nevezett Szent Terézia összes müvei. Fordí
totta: Szeghy Ernő atya. A tudós női szent 4 kö
tetes munkája a következöket foglalja magában: 
A tökéletesség útja 2.- P, Önéletrajz 5.- P, Az 
alapítások könyve és kisebb művek 5.- P, A belső 
várkastély 2.- P. 

Laczika: Alacoque Szent Margit élete. Jézus Szent 
Szive nagy apostolnőjének életleirása. Ara 2.80 P. 

Dr. Czapik: Szentkilenced Szent Tádé Júdás tiszte
letére. Ara 10 fillér. 

Máriáról sohasem elég l 
SchnaUner Szigfrid könyve. 

A szerzöt az Utunk hasábjairól sokan ismerik. 
Kimerithetetlen ö az lstenanya tiszteletéről 

szóló cikkek írásában. Ebben a kis kötetben 
az Utunk hasábjain megjelent cikkeket kötötte 
csokorba, megtoldva több újjal. 

Október folyamán jelenik meg. 



ADJUNK jó olvasmányokat, imakönyveket SEBESOL T 
KATONAINK kezébe! 

Ilyenek nagy számmal kaphaták a KORDA R. T . 
könyvkereskedésében: 

Liguori Szent Alfonztól: Megegyezés Isten akaratával. 
Igen nagy hatással van mindenkire, nagyon meg
vigasztal, megerősít. Ara 60 fillér. 

Jámbor László: örök igazságok. Ara 50 fillér. 
- Igaz katolikus vagy-e? Ara 40 fillér. 

Az első a főbb igazságokat gyűjtögette össze, 
melyeket, ha megszívlel az olvasó, földi és örök 
boldogságát biztosítja vele. A második pedig a 
katolikus ember kötelességeiről szól. Mindkettő 
egyszerű, népies nyelven ír, sok szép példát, az 
életből vett eseteket sorakoztat fel benne, ami 
nagyon élvezetessé teszi az olvasást és megszív
lelhetővé az igazságokat. 

Istennek nevét hiába ne vedd! Irta: P. Jámbor László. 
A káromkodás ellen ír oly meggyőzően, hogy ha
tása nem marad el az olvasónáL Ara 34 fillér. 

Salesius: Kis emberek - o.agy szívek. Hőslelkű ki
csinyek nemes tetteit írja meg benne a szerző . 
Megható esetek. Ara 50 fillér. 

Jacobs: Az Isten áldjon meg! Az áldásokról szól, kü
lönösen a szülők áldását emeli ki. Ara 30 fillér. 

Bangha Béla S. J.: Jézus Szívének nagy ígérete. A~i 
elolvassa, biztosan meg is teszi és részesül az Ur 
Jézus Szíve áldásos ígéretének beteljesedésében. 
Ara 20 fillér. 

Kincsek Kincse. A szentmiséről szól. Csupa érdekes 
történet. Ara 10 fillér. 

Jézus Szívének nagy ígérete. Családfel ;ánlá.s Jézus 
Szívének. Darabonként 4 fillér. Kérjen arjegyzéketl 

Újabb Müller-könyvl 

SPONSA CHRISTI 
címmel, már 65. könyve jelent meg a 
nagynevű szerzőnek. 

E művéből sokat meríthetnek a szerzetesek, akik 
hármas fogadalommal Krisztusnak szentelik magukat, 
de azok is, akik lemondva a házasságról, a világban 
maradnak, hogy erőiket egy magasabb eszmény 

. szolgálatába állítsák. De meríthetnek belőle azok is, 
akik a szent házasságban élve, becsülik az előbbiek 
teljesítményét és önfeláldozását. 

Ára 1·20 P. 

O L V A S Ó T I T K O K: 

Színes kivitelben: 
60 és 90 filléres árban. 

Matt kivitelben: 
2_4, 40 és 60 fiiléres árban. 

JáiSZUa németül 
címmel 

rendkívül értékes könyv jelent meg a KORDA 
kiadásában. E könyvből magánúton mindenki 
könnyedén és gyorsan elsajátíthatja a német 
nyelvet. 

A praktikus könyvet a .,Játszva latinul" szerzoje: 
Dr. Magyar László piarista tanár szerkeszti. 

Ára 3·60 P. 

A hitoktatás .,súlyos kötelességét" végző ft. papság 
és világiak legjobb segítője a 

Kalolikas nevelés 
(Kat. Hittanárok és Hitoktatók 
Egyesületének Közlönye) 

európai színvonalon álló, Magyarországon az egyetlen 
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos 
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi s·- P. 
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal: 

BUDAPEST, ill., SAN MARCO-UTCA 50. 

(Papnövendékek 50 Ofo kedvezményt élv~znek.) 

A Boldogságos Szüz iránti gyermekded bizalmat növeli: 

REINERS: 

MÁR I A SEGITS 
imakönyv . Mindenki érzi a földi élet bajait, fokozottan 
nyomasztók a gondok a mai világban. Ez az ima
könyv a mindenkor segitő Szűzanyára irányítja a ver
gődő lelkű emberiség figyelmét. Valóban a legjobb 
helyről várhatjuk a segítséget, mert a Szent Szüz 
nem hagyja el kedves gyermekeit. A könyv imái 
b o l d o g í t ó békét és erős b i z a l m a t árasztanak 
a lélekben. A szokásos közös imádságok mellett 
sikerült összeállítás.ú miseájtatosságok, Mária-könyör
gések és egyéb sorozatos ájtatosságra alkalmas imák 
találhatók. A könyvet kis alakja, kezelhetősége, 
mélységes tartalma miatt kedvelik. 

Ára kartonkötésben 2·- P 
keménykötésben 2·50 P 
vászonkötésben 2'80 P 
aranymetszéssei 4'- P 

Gyermekek számára nagyon ajánlható a: 

Jézus Sztue kis naptó~ 
Főleg szívgárdi'stáknak nélkülözhetetlen . . 

Ára csak 36 fillér. 

ll JdJnyve.k znegrendeJ.tjetö.k a Korda : ~~~~~~e:"es.k~dés~_be~, 
Budapest, VIli., HJ.ks:dt.fj Kd.Jzndn~tér ·.'4. .S:dzn. 

Nyomatott: Korda R. T. Dyomd'i'ban. _Buclapelt, vm .. C..pr~hy-utca 2. (Felelőt: Meinin~er FereDc.) 
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Borongós, esős, késő őszi szürke estalkony. A természet hervad, 
haldoklik köriilöttünk. Az elmúlásra, halálra, emberi végünkre gondolunk. 

Mi az, Testvérek, ami az emberéletet karakterizálja? Az, hogy az élet 
telve van a halál tudatával, az elmúlás gondolatával. És ez a tudat 
keserű, kínos, de me rt lstennek végzése: ez a tudat egészséges, hiú
ságainkból kiábrándít ó és hasznos! A magam haláláról azért elmélke
dek, hogy a halálból biztonságot, életet merítsek; hogy az élet felada
tait komolyba vegyem, a kegyelmet jól Jelhasználjam s az én életem 
művét, végösszegezését értékessé, tartalmassá tegyem; menyegzős 
ruhámat szépművű, drága hímzésseJ ékesítsem. Dolgozom-e s mióta 
dolgozom komolyan ezen a nagy művön? Mennyire vagyok ma vele? 
Megállná-e ez a mű lsten kritikáját, ha az úr ma szólítana el várat
lanul a számadásra és ítéletre? Nem borzongatna-e meg a fázós tudat, 
hogy sok volt a ballépés, sok a helytelen irány, tévesztett út? Hogy 
sok-sok mulasztás terhel bennünket? Hogy fejletlen, darabos lelkek 
vagyunk; hogy sok kegyelmet eltékozoltunk? Hogy Krisztus szent véré
nek hullása kárbaveszett rajtunk! 

Az lstennel való nagy találkozást, a számadás perceit, az életmű 
bevégzésének és örök életünk kezdésének pillanatát akarja megköny
nyiteni a nagy hit biztos eligazításával az Utunk. Akarja, hogy hótiszta, 
remekszövésű legyen, lendületes érzéssel, finomsággal és kényességgel 
kidolgozott legyen, igazán rendben és bemutatásra bármikor készen 
legyen életünk műve, szívünk virágoskertje, lelkünknek temploma s 
menyegzős köntösünk Az Utunk minden cikke, Jegrövidebb írása is 
arra indít, buzdít és segít, hogy vegyük komolyba egyetlen életünk 
célját, jó élettel álljunk helyt; ahogyan az Úr meghalt érettünk, úgy 
haljunk meg mi is a bűnnek. Hogyha jön a vég, a félelmes utolsó óra, 
nyugodtan ajánlhassuk lsten kezébe örök istenközelséget reménylő 
lelkünket. Az 

[Jtun ".~ minden számából az életút vándora üdvös gondolatokat, erőt, 
~ hitet, eligazítást és világosságot meríthet. 

Az pedig, akinek a lelke a nagy igazságok és a végek 
===========elgondolásának lényében megvilágosodott, apostollá lesz, má
soknak is juttat javaiból, alkalmas pillanatban találékony szeretettel, tapintattal mások
nak is ad világosságából. Legyünk hát kis Iapunk ajánlásával, terjesztésével, ügyes pro
pagálásával mi is: a halálból életet merítő erős hit és cselekvő szeretet apostolai. 



IX. évfolyam, 3. szám. 

Ifi , 

IRU(: Vr. EROSS XLFREV 

Szent Imre az ifjúság vezére. A lelki életben 
nincs megállás, hanem csak fejlődés: örök tavasz, 
örök ifjúság. A lelki életben is Szent Imre vezet 
a magasbaívelő krisztusi úton. Előttünk jár. Egyik 
kezében virág. Másikban kard. - Szegődjünk 
mellé s kövessük együtt a Mestert. 

l. SZENT IMRE VIRÁGA. 

A történettudósok azt mondják Szent Imré
ről, hogy papi, szerzetesi pályára készült. Az úr 
szolgája szerelett volna 1enni. Csak bátyjának, 
Ottónak halála után állt elébe a trónöröklési pa
rancs. A királyi apa s egy királyi nép akarata 
új irányt szabott Imre életének. Az egykori kró
nikákból tudjuk, hogy István szerette és a nép 
csodálta az ifjú Imrét. Mindenkép szerenesés for
dulatot jelenthetett tehát, ha reá száll a királyi 
örökség. Egyedü! Imre voilt az, aki férfias köte
lességtudással vállalta ugyan a feladatot, de mély 
fájdalmat, lemondást érzett szive legszentebb rej
tekében. - Pap akart ·lenni, Krisztus munka
társa, királytársa: sacerdos in aeternum. S most 
fel kell cserélnie a papság örök koronáját mu
landó földi koronával. 

l. Régi magyar krónikások mondják el ne
künk, hogyan vonult vissza éjtszakánként a 
veszprémi várkápolnába imádkozni Imre királyfi 
s hogyan figyelte meg egyszer éjtszakai imájá
ban apja, István. A csöndes, bensóséges imában 
€melkedett fel szive Istenhez és tudta meg hiva
tása útját. Ott az ima szentélyében nyerte el az 
Úrtól azt a nagy kegyelmet, melyet tisztaságnak 
nevezünk. Apja és a nép joggal követelbette tőle, 
hogy fogadja el a királyi széket. De senki sem 
kérbette tőle, hogy lemondjon a 'lélek kincsé
ról, - a tisztaságról. Imre feláldozta magát ma
gyar népéért s az országért Istennek: tiszta lel
két, tiszta testét Istennek szentelte mindörökre. 
Ezt az áldozatot visszavonni, ezt a fogadalmat 
megtépni senkinek sem szabad. 

Szent Imre mindennél többre becsülte és min
dennél jobban szerette a tisztaságot. Igy lett az 
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úr szolgája: virgo in aeternum. Nem egy-két 
nemzedék, nem egy-két tartomány, nemcsak az 
ország volt rövid időre uralkodásának szintere, 
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hanem ezer éve mind, akik úgy nézünk reá, m.int 
vezérünkre és követjük őt a tisztaságban. Dux 
virginum: Dux Emericus. 

Ez tette Imrét már földi életében oly vonzóvá 
népe előtt: tiszta lélek, tiszta szem, tiszta akarat. 
Krisztus papjához is azért fordul bizalommal a 
nép, mert tisztának tudja és eszményt lát benne. 
~ezér és eszmény, az Listentisztelet és lelkiség 
apostolai 'Csak úgy lehetünk, ha nem köt le a 
földiség és testiség, hanem fölötte áhlunk. A tisz
taság tesz naggyá az emberek és kedvessé az 
Isten színe előtt. 

2. Szent Imre tisztasága kegyelem, akárcsak 
a miénk. De e kegyelemhez Imre részéről őszinte 
törekvés, kemény harc, férfias akarat csatlako
zott. Igy nevelte atyja. István király ekképen 
inti ·fiát: "Immár itt az idő, mrikoron is néked nem 
kell mindéglen lágy párnáknak közepette élned, 
melyek téged puhává tesznek s mi is a férfias
ságnak eltékoZllása, a vétkeknek táplálója és sok 
parancsolatnak megútálása. Néha vessző és ke
ménység is adassék néked, hogy elmédet figyel
messé tegyék azokra, amiket meghagyok". 

Nem vagyunk gyermekek s ne várjuk mástól 
az inteJmet, hanem magunk alkalmazzuk a "vesz
szőt", az önmegtagadás és keresztény aszkézis 
kemény fegyelmét. Legyünk "kemények" ma
gunkkal szemben. Mert csakis talpig fegyelme
zett, önmegtagadó, készséges lélekkel fogjuk 
megőrizni lelki szépségünket, tisztaságunkat, 
örök ifjúságunkat, - vagyis kerülni a bűnt és 
szeretni a parancsolatokat. "Per aspera aciAls tra": 
ez a tisztaságnak és minden nagy hivatásnak 
csillagútj a. 

Tehát nem elég csak becsülni (l) a tisztaságot, 
hanem meg is kell küzdeni érte férfiasan (2). Ez 
a legőszintébb, legértékesebb Szent Imre-tiszte
let. Vezérnek választani és követni Imrét e harc
ban a liliomvirágért a hétfejű sárkány ellen. 
Ádáz a harc, de biztos a győzelem. Velünk har
col, elóttünk jár Szent Imre, akit már a közép
kor ifjú magyarsága így köszöntött: Dux Eme
ricus. 

II. SZENT IMRE KARDJA. 

Nemcsak a tisztaságban vezérünk és példa
képünk Imre királyfi, hanem az imádságban is. 
Hiszen a kettő oly szorosan összetartozik: imád
ság és tisztaság. Testvérek ök, ketten tartják az 
apostoli, szerzetesi, papi élet koronáját. 

Szent Istvánról tudjuk, hogy harc idején is 
éjtszakákat töltött imádkozva sátorában s vitézei 
nem egyszer csodálkozva látták, hogy égi fényes
ség veszi körül a király sátorát. Tőle tanulta 
Szent Imre is az éjtszakai imát, betű szerint vette 
az atya intelmét s férfihoz illőnek. találta, hogy 
"lágy párnáknak közepette nincsen immár he
lye". Mindketten pedig az úr Jézustól tanulták, 
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az evangéliumból vették az imának ezt a becsü
lését. (Lk. 12, 6.) 

Ebben is követni akarjuk Imre vezért. Haj
nali elmélkedésünk, reggeli áhítatunk, szentség
látogatásunk és imánk töltekezni akar Szent Imre 
katonás, kardos lelkületével. Minden ébredéskor 
lelkünkbe cseng az Országépítő intése: Immár 
itt az :idő, mikoron is néked nem kell mindéglen 
[ágy párnáknak közepette élned ... 

l. Tehát ez az első: hajnali lélekmozgósítás. 
Igy fogom fel a mindennapi elmélkedést vagy 
reggeli imát. Vitézi őrtállás Krisztus mellett, az 
oltár előtt, az imádság fegyverében. 

Ez az első szempont. Nem meríti ki, nem is 
határozza meg az elmélkedés fogalmát, de bele
á!llítja mindennapi életembe. Ezzel a tudattal ug
rom ki az ágyból s megyek a templomba: Krisz
tus vár reám és ezt az időt ana szabta nekem, 
hogy ott álljak vitézi örségben előtte. Milyen ka
tona volna az, akit beosztanak mindennap a ki
rály mellé félórás szolgálatra, s ne örülne neki? 
Nem szökne ki az ágyból! Ne vágná magát díszbe 
. .. Igy készülünk s indulunk mi is a reggeli el
mélkedésre. 

Tudja a katona, mikor őrt kell állnia, akkor 
nem kényelmes karosszék vár reá, sem meleg 
kandalló, hanem bizony sokszor szélben és vi
harban, esőben és fagyban kell állnia a vártán. 
Még hozzá feszes vigyázz-állásban. Gondoljunk 
erre is a reggeli elmélkedésné1l. A külső tartásom 
is legyen tiszteletteljes, fegyelmezett, - imád
ságos. Aki fáradt vagy beteg, az ülhet. De ez 
kivétel. A rendes, a megszokott: térdelni szaba
don, katonásan. Ilyen legyen a benső vigyázz
állás is. Osszeszedett, figyelmes, szolgálatkész az 
úr előtt. 

2. Ez a második: lelki őrtállásunk az Úrnál. 
Az elmélkedés - imádság. Tehát imádko

zunk. Vagyis lstenhez emeljük szívünket. Az őrt
álló katona fegyverét tartja a magasba, úgy tisz
teleg a király előtt. Mi a szívünket emeljük, gon
dolatainkat és törekvéseinket összpontosítjuk az 
elmélkedés tárgya köré. Igy tisztelgünk Istennek. 
Ezt nevezzük összeszedettségnek. Ellenkezője a 
szétszórtságnak. Osszeszedern a gondolataimat, 
az akaratomat, a szívemet. Csokorba kötöm. 
Csakis így nyujthatom át Istennek. - Igen ám, 
de a gonoszság szele belefúj imádkozó lelkembe 
s mindenáron szét akarja szórni, össze akarja 
zilálni gondolataimat, mint az őszi leveleket. 
(Láttuk az őszi szélfúvást? Az a levél, melyet nem 
köt már az ághoz az élet, lehull. Az a gondolat, 
amely nem élet számunkra, azt könnyen elhajtja 
a kísértés vagy a szórakozottság szellője. De 
ha lelkesedünk, ragaszkodunk a lelki dolgokhoz, 
életet jelentenek számunkra az elmélkedés örök 
igazságai és nem szakadnak el!) Sokszor olyanok 
vagyunk az elmélkedésben, mint a lombkoronás 
tölgy, melyet ráz és szaggat a vihar. Az egész 
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elmélkedés ilyenkor nem egyéb, mint harc a vi
harral!. Jó az ilyen elmélkedés? Feltétlenül jó, 
mert hiszen őrtállás. Ezért mondja Szalézi Szent 
Ferenc: "Ha lelked eltéved vagy elszórakozik, 
vezesd egyszerűen vissza oda, ahonnét kiindul
tál, vidd el minden szeretettel az ó Mesteréhez 
és ha egy egész órán át nem tennél egyebet, 
mint csak ezt, annyiszor visszavezettetvén, 
ahányszor eltávolodott, igen jól töltötted az órát 
és az édes Udvözító szemében felette érdemes 
munkát végezté!". (Hisz ez is szeretet-szolgállat. 
Mint a pihenő édesanya arcáról a legyeket el
hessegetni, úgy hessegetem el a szórakoztató 
gondolatokat imádságos lelkemben időző Uram
tól.) 

Az imában Isten a szívünket, a lelkünket nézi, 
tehát a lelkület a fontos. Az elmélkedő ima alap-

Utaak 

beá~lítása pedig ez a lelkület: kitartani, őrtállani 
az Úrnál. 

Ez az őrtállás fog erőssé tenni, fogja meg
edzeni lelkünket az erényekben, fogja értékessé 
és maradandóvá tenni szeretetünket és tisztasá
gunkat. Igy védi a kard Szent Imre kezében a 
virágot: a liliomot. Az ima tesz fogékonnyá a 
nagy gondolatok iránt, ad látást és bátorságot. 
Az imádságos lélek láttatta meg Szent Imrével 
Szent Mórban a tisztaságot. 

Szent Imrét, mint Szent Lászlót és Szent Ist
vánt az ima tette méltóvá, hogy ismerje s ve- · 
zesse nemz.etét. Nekünk is erre van szükségünk, 
lélekismeretre, hogy magunkat is, másokat is 
eredményesen vezethessünk a lelki élet és a lelki 
tökéletesség útjain. Dux Emerice! vezérek aka
runk lenni mi is, imádságban és tisztaságban ve
led haladni, példát adni és utat mutatni. 

Elöltü.nL.: Toltalt. és előre ... enteL: ... 

A hegyóriások, szirtek és bércek között ka
nyargó völgyben csak a csillagokkal gazdagon 
teleszórt ég és a puha, frissen esett hó világított. 

Hajnali öt óra lehetett. Dermesztő hidegben 
botorkáltam a hólepte ösvényen. Ösztönszerűen 
haladtam előre és törekedtem irányt tartani, mert 
éjjel megint nagy havazás volt és szinte .járhatat
lanná tette az utakat. Plébániámra "siettem", 
amely kolostorunktól kb. félóra távolságnyira 
volt. De csak nyáron. Télen nem. Akkor legalább 
egy óra kellett, míg az ember a kies alpesi város
kából, Szent Nothburga szülöhelyéről kiért 

·a több mint háromezer lelket számláló községbe. 
Reggel öt órakor már indulni kellett, hogy hat 
órára pontosan meg lehessen kezill.eni a szent
misét. Ez pedig azért volt ily korai időre kitüzve, 
mert a tiroli paraszt fő gondja az istálló, az állat
állomány ... Hogy azok, akik a barmokat gondoz
zák szintén templomba mehessenek, a papnak már 
a reggeli etetés előtt kell miséznie. Ez a cseléd
ség miséje. A délelötti nagymisére azután csak a 
gazdák és hozzátartozók jönnek. 

Az úton csak lassan haladtam előre, mert a hó 
minden percben besüppedt alattam s gyakran bo
kán felül jártam benne. Olvasómal is csak 
zsebredugott kezemben tudtam tartani. V édekez
nem kellett a hideg ellen, mert fagytól megder
medt kézzel bajos misézni és jó párszáz embert 
megáldoztatni. (Híveim dícséretére legyen 
mondva, hogy ünnepnapokon mindíg többszáz 
áldozó volt!) 

Irt a: W louner M. A.nzeln~ O. S. M. 

Számításom szerint a község nem lehetett 
messze, hiszen már több, mint háromnegyed órája 
bukdácsoltam a kényelmesnek nem éppen mond
ható úton. Hirtelen, az utolsó kanyarulatnál, vö
rös fény csap felém kísérteties imbolygássaL 
Templomunk karcsú, magas barokktornyának éles 
körvonalai ebből a sajátságosan vörös háttérből 
domborodtak ki. 

Istenem, tűz van a faluban! Csak nem a temp
lom ég?! szaladt át villámgyorsan agy amon. Ek
kor láttam, hogy a sötétben letértem az útról és 
a szántóföldeken keresztül a templomot körül
karoló temető falához értem, szerencsémre a kis
kapu közelébe. Ideges mozdulattal szakítottam 
fel a korhadt, minden eresztékében nyikorgó, 
rozsdamarta pántozatú faajtót. 

Megdöbbentő látvány tárult elém, annyira 
megdöbbentő, hogy szemeimet elfutotta a könny. 

Hát tűznek csakugyan tűz volt, de - hál' 
Istennek! - nem a falu vagy a templom égett, 
hanem a szívek! 

Igen: a szívek zsarátnoka világított bele a 
Mindszentek hajnalába és lobogott át a túlvilágba, 
hogy biztosítsa az ottlevöket, a tisztulókat, a sze
gény szenvedő lelkeket a keresztény megemléke
zésről és a hitbuzgó imádság megsegítő erejé
ről. 

Gyönyörű kép, feledhetetlen élmény volt. Min.
den sír feldíszítve és kivilágítva. Még azoké is, 
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akiknek már nincs senkijük a világon és akiknek 
korhadt sírkeresztje haldoklóan oldalt dőlt 
végső fáradtságában. Gyengéd kezek ezekről is 
gondoskodtak és nekik is jutott virágból, viasz
mécsből és könnyek-harrnatozta imádságbóL 

A kivilágított sírok körül térdelt az egész kö
zösség. Minden épkézláb einber ott volt olvasó
val a kezében és a kegyes megemlékezés pásztor
tüzével lelkében. Ott térdelt, nem törődve a hó
val és hideggel, ami hajnalban és reggel napkelte 

. előtt éri el tetőpontját. Ott volt és imádkozott 
azokért, akik előtte voltak és előre rnentek ... A 
földön, a hóban térdelt és a hitbuzgó imádság 
segítő karjával lenyúlt a túlvilági tisztulás szen
vedéseinek tátongó rnélysé~ibe, hogy enyhülést 
juttasson azoknak, akiken már csak a rni imánk és 
áldozatunk segíthet. 

Boldogok azok, aki.kért valaki hóban és jég
ben is térdel, hogy halottak napján imádkozzék 
érte és enyhülést hozzon neki! 

Vajjon jut-e majd nekünk is ebből a keresz
tény szeretetböl maj d akkor, rnikor rni is már 
"előre rnentünk" és átléptük a túlvilág küszöbét? 

Vajjon jut-e? 

Feltétlen! 

Ha nem vonakodunk előbb másokért rnegtenni, 
amit magunknak kívánunk, vagyis jó magunk nem 
átallunk tekintet nélkül jégre, fagyra, hóviharra 
letérdeini és a tiroli hegyek egyszerű népének hi
tével imádkozva lenyúini a tisztítótűz rnélységeibe 
és enyhülést vinni a szegény szenvedőknek. 

Erre azonban még más ok is ~észtessen. 

Világégés van és a háború ördöge reszketteti 
meg a földtekét. Gondoltunk-e már arra, hogy 
rninden percben, rninden órában hány ernber megy 
át az örökkévalóságba? Vagy arra, hogy milyen 
belső állapotban találja öket a halál? 

A háború borzalmainak gyenge, halvány vissz
fénye ijesztett reánk azokon a pokoli éjtszaká
kon, arnikor szepternberben ellenséges bombák 
fúródtak az áldott magyar földbe s romboltak 
városainkban. Csak visszatükröződése volt ez a 
rettenetes valóságnak. Vajjon gondoltunk-e a 
Sztalin-gyertyák fényénél azokra, akiknek a tech
nika e szomorú vívmánya volt utolsó földi vilá
gosságuk? 

Igen, okunk van rá, ma több, rnint bármikor 
a multban, hogy ily komoly gondolatokkal fog
lalkozzunk és a háború áldozatairól, a hősi halot
takról, a tisztítótűzben szenvedő lelkekről meg
emlékezzünk. 

3. szám. 1942. 

Ne feledjük, hogy ez szent kötelességünk. 

Vagy n~::rn érettünk haltak meg, nem a magyar 
rögöt védelmező ádáz harcban ontották vérüket? 
A legkevesebb, amit tehetünk, hogy segítünk raj
tuk, akik rníg a földön voltak, rninket óvtak és 
segítettek meg a legnagyobb bajban. 

Ettől függetlenül azt is tekintetbe kell vennünk, 
hogy rnint a misztikus Krisztus-test tagj ai tarto
zunk egymásnak a kölcsönös segítséggel, tehát az 
itthonmaradottak feladata azokról megemlékezni, 
akik az örökkévalóságba távoztak. 

Ezt annál inkább meg kell tennünk, rnert ha
tékony természetfeletti megsegítő eszközök álla
nak rendelkezésünkre. 

Elsősorban Krisztus áldozata, a Golgota-áldo
zat vértelen megismétlése: a szentmise. Szentmisét 
rnondatni az eltávozottakért a leghatékonyabb se
gítőeszköz. Szentrnisét hallgatni és érettük fel
ajánlani, szintén nagy mértékben válik javukra. 

A halottakért felajánlott szentrnisét kössük ösz
sze, valahányszor tehetjük, - a szentáldozással. 
Az eucharisztikus egyesülés meghitt pillanatában 
pedig ajánljuk Megváltónk szentséges Szíve ir
galmába azokat, akik a tisztítótűzben szenvednek. 
Főleg pedig azokról emlékezzünk meg, akikért 
senki sem fohászkodik és könyörög, vagyis azok
ról, akiknek már senkijök nincs és akik éppen 
azért a legelhagyatottabbak és legszánalomramél
tóbbak. 

lmaéletünkben is nagy szerepet kell játszani 
a halottainknak. Szent Jakab apostol mondja, 
hogy az igaz ember imádsága mily hatékony. E 
megállapítás a szenvedö lelkekért végzett imád
ság erejére is vonatkozik. Vegyük gyakran ke
zünkbe a szentolvasót és végezzük azt a halotta
kért. Ezáltal Isten Anyja hathatós pártfogásába. 
ajánljuk ügyünket, s biztosak lehetünk felöle, hogy 
nem hiába te$szük: a Boldogasszony nem hagyja 
meghallgatás nélkül a szeretetböl fakadó imádsá
got és közbenjárásával siet segítségére túlvilági 
pártfogoltj ainknak. 

ök előre rnentek, mi utánuk jövünk. 

Hogy rnikor és rnilyen körűlmények között, 
azt nem tudjuk. 

Annyi azonban bizonyos, hogy majd mi is rá
szorulunk ernbertársaink segítségére és kegyes 
rnegemlékezésére. És akkor majd saját magunkon 
tapasztaljuk, hogy a tisztítótűz valóságában mit 
j elen t a megsegítő keresztény szeretet, vagyis az 
előttünk voltak gondoskodása rólunk, akik előre 
rnentünk ... 
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Az igazaL: és elnyownóiL: az itéleten 

Az egyházi év utolsó, az idén november 30-ra 
eső vasárnapia s még az utána következő vasár
nap is, az utolsó ítéletről beszél megrendítő szí
nekkel. Megillet mindenkit az ott festett kép, de 
mivel nagyon általánosan marko!, keveset fog a 
hallgató lelkén. Van azonban az április és május 
hónapban ünnepelt szent vértanúk liturgiájában 
egy szentlecke, amely mintha sokezer évvel előbb 
helyszíni közvetítéssel adná az utolsó ítélet egy 
pillanatfelvételét Csak az igazakra és hatalmas 
elnyomóikra van tekintettel abban a pillanatban, 
amikor az igaz Bíró már kimondta ítéletét. A szö
veg így szól: Az igazak majd nagy bátorsággal 
állnak azok ellenében, akik sanyargatták őket és 
hiábavalóknak gondolták fáradságukat Mikor ezt 
látják, iszonyú félelem háborgatja őket. Bánkódva 
mondják majd egymásnak és elfogódott szívvel 
sóhajtanak: Ezek azok, 'akiken mi egykor nevet
tünk és akikből csúfot űztünk! Mi ostobák, életü
ket őrültségnek, végüket dicstelennek véltük. S 
íme, mint számláltatnak Isten fiai közé, s a szen
tek közt vagyon részük. (Bölcs. 5, 1-5.) Elmon
dom, mi minden jut eszembe e szavak olvasásakor. 

A szentek állnak. 
A római katonai szabály szerint: Vincentium 

est stare, victorum est jacere. Sok embert meg
igézett ez a rövid parancs, egész a nevetségességig. 
Gondolok Clemenceau-ra, a trianoni békediktá
ton-a, aki Európa győző j ének tudta magát, 's nem
csak életében viselkedett úgy, de meghagyta, hogy 
állva temessék el. Meg is történt vele! Ellenben 
a winchesteri katedrálisban áll 1923 óta egy pro
testáns pénzen készült szobor; felirata St. Jean 
d' Arc, s szemben egy kőlap nyugszik, az elítélteté
sénél oly gyászosan szereplő Beaufort püspök 
bíboros. Ez már rendben van. A Szent bátorsággal 
áll, mint életében tette. Igy teszik ezt a szentek, 
akik a parancsot Krisztustól vették. A fájdalom
ban gyötrődő Szűzanyáról azt mondja a liturgia: 
Stabat Mater dolorosa ... Szent Ciprián leningben 
állva várta hóhérát. 

A szentek állnak és ítélkeznek. 
Szent István első vértanú Krisztust állva, Szent 

Márk az Atya jobbján ülve látta, amihez Nagy 
Szent Gergely magyarázatul ezt mondja: Sedere 
judicantisest, stare pugnantis (hom. 29.). A szen
teknek a küzdelemhez az adott erőt, hogy Krisz
tus velük együtt küzdött és a győzök Krisztussal 
együtt ítélkeznek is. ö mint örök Bíró felveszi 
fegyverzetnek haragos indulatát, mellvértnek fel
ölti az igazságosságot, sisak gyanánt felteszi ke
mény ítéletét, győzhetetlen pajzsul felveszi szent-

Ir lit: P. Walter Jáno~ plarl~la, Ró.aa 

ségét. (Bölcs. 5, 16--20.) S a szentek délcegen áll
nak az örök Bíró mellett. Magatartásuk nem a 
büszkeség vagy az ellenség lehengerlésének óhaja, 
hanem a kiállott szenvedések után a végleges győ
zelem tudata: Krisztus szenvedéseiben való része
sedés után dicsőségének kinyilatkoztatásában való 
örvendezés. (l Pét. 4, 13.) Az örökkévalóságban 
nincs mult és jövő, csak állandó jelen van. Ami 
kezdettől boldog örökkévalóságnak volt szánva, 
az már a jelenben örök győzedelem. S amint Isten 
lelke évezredekkel előbb látta sorsukat, az előt
tünk sem titok. A szentmise ünneplésekor mi is 
halljuk, amit mondanak. 

Végitélet, ami már most elhangzik. 
Először jelentkeznek a gonoszok, akik az iga

zakat valarnikor világbolondoknak tartották a 
szigorú életmód és a miatt, mert a világ meg
reformálásának hóbortjából esztelenül nekimentek 
a falnak. Mint Jehu mondta Elizeusnak: Mit akar 
itt ez a futóbolond? (IV Kir. 9, 11.) Mint Festus 
mondta Szent Pálnak: Pál, megbolondultál 7 (Csel. 
26, 24.) S bántották is őket, mindent megtéve 
gyötrésükre. A latin szövegben abstulerunt labo
res eorum = a legfájdalmasabb munkameghiúsí
tás, az eredmény semmivététele. Ahogy II. József 
tette Hoffbauer Sz en t Kelemennel Bécsben, ma j d 
Krakkóban. A gazda letarolt vetését a jégeső 
után megkönnyezi. Szent Cirill 18 éves száműze
tés után püspöki városát feldúlva találta, és 
siránkozás nélkül újra kezdte munkáját. Szent 
Kelemen sem Bécsben, sem Krakkóban nem köny
nyezett, hanem tovább dolgozott. Azok a gonoszok 
jelentkeznek itt, akik valamikor így beszéltek 
egymásközt: "Ez az igaz alkalmatlan nekünk, mert 
ellenkezik tetteinkkel. Azzal kérkedik, hogy Isten 
ismerete nála vagyon, és Isten gyermekének vallja 
magát. Próbáljuk meg! Lássuk, mi lesz a vége! 
Ha gyermeke, Isten kiragadja kezeinkbőL Tegyük 
próbára szidalommal, kínzással, hogy megismer
jük szelídségét és kipróbáljuk állhatatosságát. 
Itéljük öt gyalázatos halálra." (Bölcs. 2, 12.) S 
akkor felelnek az igazak: Néró, Dioklecián és a 
többiek, emlékeztek-e rá, mikor meg,kötözötten, 
megcsúfoltan álltunk törvényszéketek előtt?! Mi
kor Istenünktől el akartatok bennünket téríteni? 
S miközben az igazak végtelen boldogságukban 
hódolnak Istennek, a mélységből el-elhaló nyögé
sek panasza tör fel, az egykori hatalmasoknak 
önmagukkal szemben kimondott súlyos ítélete: 
"Mi Antiochus Epiphanes, Heródes, Szalome, He
ródiás és vendégeik, Néró, Domiciánus, Trajanus 
és a római birodalom minden keresztényüldözö 
tisztviselője és vérszomjas pribékje, aztán mi 
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graubündeni zwingliánusok és Boleszláv . . . a 
mult kínzó emlékei alatt gyötrődve beismerjük, 
hogy Szent Hermenegild (ápr. 13.), Tibor, Vale
rián és Maximus (ápr. 14.), Anicét pp-vt (ápr. 
17.), Szigmar. Szent Fidél (ápr. 24.), Szent Vitá
lis (ápr. 28.), Szaniszló püspök (máj. 7.), Nereus 
és Achilleus (máj. 12.), Bonifác (máj. 14.), Ve
nane (máj. 18.), Orbán pp-vt (máj. 25.), Eleutér 
pp-vt (máj. 26.), Félix pp-vt (máj. 30.) és a többi 

T udou., LoT á u. egyeL: . 

A természet müvé~zi keze káprázatos színekre festi 
a fák nemrég még üde, zöld koronáját. Az őszi szél 
pajkosan belemarkol a díszes lombsátorba. Letép egy 
csomót a tarka-barka levelek közül. Megfürdeti az őszi 
nap aranyos fényében és messze száguld vele bizony
talan, új sorsok felé. 

A villanydrótokon sűrű rajokban gyülekeznek a 
vándonnadarak. Élénk csevegéssei tárgyalják az elmult 
nyár eseményeit. Néhányan nyugtalanul felrebbennek. 
Merész íveléssei felszállnak a magasba. Majd enyhe 
megadással siklanak ismét vissza társaik közé. Aztán 
felkerekedik az egész sereg és elindulnak a végtelenbe 
nyúló messzeségbe. Ki tudja, merre; ki tudja, hová? 

Az égi mezön tompa dübörgéssei hatalmas repülögép 
kúszik. Acélteste ·megcsillan néha a felhők mögül elö
mosolygó napsugárban. Kiterjesztett szárnyai egy pil
lanatra keresztala.kú árnyat vetnek a békésen szendergö 
őszi táj fölé. Néhány percig itt zúg felettünk a szürke 
gépmadár. De csakhamar eltűnik a felhők átláthatatlan 
függönye mőgött. Honnan jön? Hová megy? Idelent 
számunkra kérdőjel csupán. 

Az emeletről híreket mondanak. 
-Hallotta már? Ki hitte volna? Tegnap még jó

kedvűen vacsorázott családjával és ma reggelre vége. 
Itt hagyott núnden gondot, szenvedést. Elment. 

Elment és ezzel vége a szenzációnak. Az utca napi
rendre tér a legújabb esemény felett, csak engem 
éget még a kérdés: vajjon merre vitt az útja a halál 
kapuján csendben távozának? 

A másik ablak bánatos rádiózenét közvetít: 
- Én is megyek, de nem tudom, hová ... 
A gondolat hirtelen megragad. Igen, megyek én is. 

Lábaim szakadatlanul róják a bizonytalan jövőbe ve
zető utat. Életfámról egymásután hullanak alá az el
sárgult, emlékké színesedett levelek: a napok, hóna
pok, évek. Megyek. Rohanok. És talán nem is tudom, 
hogy hová. 

A novemberi éjben gyertyafények gyúlnak a süp
pedő sirhantokon. A gyenge lángocskák birokra kel
nek a földre boruló sötétség-óceánna!, hogy pár perc
nyi vergődés után örökre kialudjanak. Tűzükben mint
ha sok-sok ezer lélek sorsa égne. Harc a sö
tétséggel. A szentségekben gyujtott kegyelemlángok 
küzdelme a bún minden égi fényességet elnyeléssei 
fenyegető sötétjéveL Rövid ideig tartó csillogás és 
azután végleges elmerülés az örökkétartó éjtszaká
ban. 

Világosság és sötétség! Vajjon melyik vár rám élet
utam végén? 
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vértanú mind, akiken mi valamikor nevettünk, 
akikből csúfot üztünk, akiknek életét és felfogá
sát őrültségnek tartottuk és végüket dicstelennek 
véltük, most Isten fiai közt vannak, a szentek közé 
számíttatnak s nekünk gyötrődés a sorsunk." 

* 
A kárhozottak csak egy pillanatra emelik 

szemüket egykori elnyomottjaikra, s utána tovább 
gyötrődnek véget nem érő kínokkal. 

• • 
Irha: Pákozd,. József 

A világ színpadán apokaliptikus rémek dübörögnek. 
Szemünk szinte látja is a pusztítás száguldó lovasait. 
"És kijöve egy. tűzvörös ló; és a rajta ülőnek meg
adaték, hogy a békét elvegye a földről és hogy egy
mást öldössék, és nagy kard adaték neki." És utána 
vágtat a halványszínű ló. "És a rajta ülőnek neve 
Halál, és az alvilág követé öt; és hatalom adaték neki 
a föld nagy része fölött, hogy öljön karddal, éhínséggel 
és halállal és a föld vadállataival." (Jel. 6.) 

De mielött betelnék a föld végzete, az Isten gon
doskodik övéiről. "És láték más angyalt fölszállni nap
keletről, kinél az élő Isten pecsétje volt és nagy 
szóval kiálta: Ne ártsatok a földnek és a tengernek, 
sem az élőfáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon 
Istenünknek szolgáit! És hallám a megjelöltek számát, 
száznegyvennégyezer megjelölt Izrael fiainak vala
mennyi törzséből. Ezután nagy sereget láték, melyet 
senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből 
és néptörzsből és népből és nyelvből a trón előtt és 
a Bárány színe előtt állni hosszú fehér ruhákba öltözve 
és kezükben pálmaág. Ezek azok, akik nagy szoron
gatásból jöttek és megmosták ruhájukat és fehérré 
tették a Bárány vérében." (Jel. 7.) 

Közötte leszek-e én ennek a fehérruhás seregnek 1 
Angyali kezek rányomják-e az én homlokomra is az 
üdvösség jegyét, vagy a kárhozat marcangoló Káin
bélyege égeti lelkemet egy örökkévalóságon át? 

Megyek, megyek, de nem tudom, hová. 
Kutató tekintetem a sok kérdőjel között rátéved 

az egyetlen felkiáltójelre, az útszéli keresztre, és nem 
habozom többé. Már tudom, hová megyek. A halálon 
diadalmaskodó Krisztus az én számomra is elkészí
tette a boldogság hosszú, fehér köntösét. Az ö halá
los szeretete nekem is pálmaágat tartogat. Csak meg 
kell mosnom az út porától beszennyeződött lelkemet 
a Bárány vérének bűntörlő tengerében és a szorongat
tatások között is hűnek kell maradnom. Hozzá, az 
üdvösség egyetlen fonásához. Akkor nem gyötör többé 
a kétség jövő sorsom felől. Megyek, megyek és biz
tos vagyok benne, hogy vészen, viharon, szenvedé
sen, megpróbáHatáson keresztül Istenhez visz az út. 

Homlokomon ott csillog a kivalasztottak tündöklő 
jele és velük együtt rólam is írva van: "Nem éhez
nek többé és nem szomjaznak többé és nem éri öket 
többé a nap, sem bármiféle forróság, mert a királyi 
széken trónoló Bárány a pásztoruk és az élet vizei
nek forrásaihoz vezeti öket és Isten letörö! szemükről 
minden könnyet." (Jel. 7.) 



november 1. 

A szentek. 
Eszmény testesül meg bennük. új élet, nagy, har

monikus, páratlanul vonzó és imponáló élet. Nem 
kérnek a kirakatdicsöségböl, a zajból, ünnepeltetés
ből, nem félnek az elfelejtéstőL öket nem tépi szét 
a holnap és nem szoritja ki a divat. Az. evangélium 
sarkcsillagai, a krisztusi élet lenyűgöző jelenségei. 
Erőteljes, nagystílű, győzelmes életnek hősei. Minden 
idők minden emberében megvolt a jó talaj, a fogé
konyság, sőt a kívánalom, hogy hősöket tiszteljen: a 
mi szentjeink a l e g n a g y o b b h ö s ö k. Elsősorban 
a bensőséges élet hősei. A beusö életet, amelyet a 
tömeg nem tud látni és így nem tud ünnepelni -
az istenfélelem, az én:ékeny lelkiismeret, a bűntől való 
irtózás és a hívő világszemlélet adja. 

Csak ez a benső szép élet adhat azután egy olyan 
k:ülsö életet, amely századok csodálatára és évezre
dek elragadtatására tarthat igényt. Boldogok a gaz
dagok, akiknek sok a pénzük; boldogok az urak, akik 
mindenben tehetösek; boldogok a szerencse fiai, bol
dogok, akiknek minden sikerül itt a földön ••. 

E z e k a világ boldogságának dogmái, a más úton 
járó és más stílusú "h ő s ö k" hitvallása. 

Ezzel szemben Krisztus olyasmit hirdetett a 
hegyen, hogy bold~ok a szegények, akik békében 
élnek, boldogok, akik sírnak, mert ök vigaszt nyer
nek, boldogok a szelídek, mert övék a föld és ugy 
lesz a jutalmuk az égben. 
• Soha alkalmasabb időben nem olvastathatná előt

tünk az Egyház Szent Máté evangélium.a ötödik feje-

Utuak 
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zetének 1-12. verseit, mint Mindenszentek napján, 
a legugyobb hősök közös ünnepén.. 

Mert ők voltak azok a szegények, akik boldog 
örömmel mondtak le mindenröl, ami földi és mulandó. 
A szentek voltak azok, akik sírtak, mindíg könnyes 
szemmel dolgoztak és imádkoztak. ök voltak a sze
lídek, akik rejtve, egyetlen zokszó nélkül tűrtek és 
szenvedtek, és - boldogok voltak. Szegények, szelí
dek és sírók lettek Jézusért és az örök boldogságért 
Ezért ezek a legigazibb és legnagyobb h ö s ök hall
hatták Jézus megígért nagy jutalmát: "Örvendjetek 
és vigadjatok, m.ert jutalm.atok bőséges lesz a meny
nyekben." 

A szegénység, a könyörületesség, a szívtisztaság, 
a Jézusért való üldöztetés a határkövei ennek a 
nehéz és m.eredek, szüntelenül csak föllelé kapasz
kodó h ö s ö k-ú t j á n a k. 

S ez az útvonal a világtörténelem folyamán soha 
nem volt néptelen.. 

Menetelnek a v é r t a n ú k, vérükkel pecsételték 
meg rendíthetetlen hitüket Krisztusért és tanításáért 
A sivatagok és kalyibák lakói, a r em e t ék, a 
kolostorok háromfogadalmas népe, a h i t v a ll ó k 
serege. A sz ü z e k megszámlálhatatlan milliói, le· 
mondanak természetes és istenadta jogukról és ártat
lanságban kedveskednek a szeplötelen Báránynak. 

A világtörténelem legszélesebb országútját a szen
tek taposták; mindent ráleltek egyetlen kártyalapra, 
nevetve tapostak bele a test és vér minden örömébe. 
Igy jutnak Isten boldogító látására és még mindíg 
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nem fáradtak bele szent színének nézésébe, még mindíg 
nem unták meg sorsukat. Még mindíg boldogok, ki
mondhatatlanul boldogok. Boldogságuk még míndíg 
tart, tart az örök.kévalóságíg és ·meg nem szűník, 
mert meg nem szűnhetík, mert örök, mínt maga az 
Isten. 

A szentek rabjai a kegyelemnek. A kegyelmi éle~ 
birtokában csak egy félelem szállja meg őket: el ne 
veszítsék Isten barátságát. A kegyelem segítségével 
lesznek óríások, a kegyelem öntudatos élvezésében 
válnak az emberiség legnagyobbjaivá, igazi hőseivé. 
A kegyelmet úgy tekintik, mínt Isten legdrágább 
ajándékát, mely ha bennük van, akkor ők Istenben 
vannak és Isten van őbennük. Minő erő, minő hí~e
tetlen teljesítményekre képesítő tudat ezl E tudat
ban nem félnek zsarnoktól, bakótól, rostélytól, lánc
tól. Nem keresik a menekülést, a szabadulást, nem 
iutn·ak óvóhelyekre, hisz ki és mi szakaszthat el 
beimünket Krisztustól 1 . • • Szenvedés, kínzás, bomba, 
halál? Semmi. A kegyelmi élet az igazi élet, amely 
nem ismer napnyugtát, örök, szakadatlan, vég nélkül 
boldog, állandó jelen, mint maga a mennyországl 

Ezért a szentek csak az eget tükrözik, az ég képé
ben pedig Istent. Sajátjuk az életszentség, értékük a 
minden rangnál, kitüntetésnél drágább istenfiúi méltó
ság. Ha a teremtmények nem egyebek, mint tükrök, 
arra rendelve, hogy az istení világosságnak szépségét, 
sokszínű ragyogását felbontsák és szétsugározzák, 
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akkor a szentek az lsten remek tükreL A boldog
ságot nem a földi ·dolgokban, hatalo~an és "hősi" 
karrierekben, de az Isten kegyelmének sugárzalában 
élik. Isten barátai. Csak a felülvalókat keresík, ezért 
tudnak nagyszerű do!gokat • végrehajtaní a földön. 
.Millió prizmának millió vibráló, ragyogó, tündöklő, 
cikázó sugárkévéjében ragyogják ránk az Istent. Mily 
szépek vagyunk! De mily szép a fényforrásunk, a 
gyujtópontunk: az Isteni 

Mindenszentek.kor a természeÍfölötti élet meg
világításában ragyogó színképet nyernek a szentek. 
Célja az életnek: elnyerní és elveszíthetetlen tudat
tal bírni a legfőbb Jót. Indítóoka: minél jobban hason
lítaní az Istenhez. Mind a cél, mind az indítóok hősi 
munkát, erőfeszítést, az erények hősi fokú gyakor
lását kívánja azzal az alázatos tudatta!, hogy Isten 
kegyelméből vagyok, ami vagyok. 

A szentek lsten szemében értékes, újjászületett 
emberek és épp azért kedvesek előtte, mert szüntelen 
akarják és élik e'zt a kegyelmi életet. A sa:entek az 
Isten k e g y e l m e s barátai, nekünk testvéreink és 
jóakaróink. ·Példáink a' legigazibb hősi élet akarásá
ban és az istenbarátság megJ!zerzésében. Minden erő
feszítés, küzdelem és munka annyit ér, amennyit a 
tárgya. 

A szentek hősi erőfeszítése, hatalmas küzdelme és 
kegyelmes munkája a legtöbbet ér, mert Jegnagyobb 
a tárgya: a z Is t e n. 

KezdetLen Tolt a:z Ige ... 

Mily üresen cseng az Ige. Prózai igeragozást jut
tat eszünkbe. Nem így a Logos. Súlyos szó ez a 
görög műveltségű kisázsiaiak ajkán, bár eredetileg 
igét, szót, beszédet j e lent! 

Különös, bármennyire is földiekbe temetkezik az 
ember, akármennyire is bűnökkel torzí•tj a el lelkét, 
szívét nem elégíti ki a puszta földi, a véges, az em
beri; lelkében fölzokog a tékozló fiú: Isten, valami 
nemesebb, lelki tisztaság után vágyik és szeretne egye
sülni az istenséggel ... 

Ezt érzi a keresztény. De nemcsak ö, hanem a 
pogány, sőt még az istentelen is. Érezték ezt a ~örög 
művdtségű kisázsiaiak is, kik közt János apostol élt. 
Ismerte forró vágyukat: kibékülni Istennel, összeköt
tetésbe lépni Istennel. egyesülni Istennel... Erre 
áhítoznak a nemesebbek. Azonban ki lesz a kö:ivetítö
jük? A Logos! 

Már félezreddel Krisztus előtt beszéltek a bölcse
lök a Logosról; kezdetben mint a világban tapaszlal
ható rendről, aztán mint világértelemről pantheista 
felfo~ásban. Az egyszerű emberek kézzelfogható alak
ba öltöztették ezeket az elvont fogalmakat. ,.Az iste
nek - mondták - Hermest adják az embernek úti
társul. Hermes a Logos; hozzánk küldték őt az istenek 
az égből, mert a föld összes élő lényei közül osak az 
embert alkották eszesnek." A Krisztus elötti utolsó 
században vallásilag még jobban kimélyült a Logos
fogalom: a Logos résztvesz a világ teremtésében, köz
vetít Isten és emberek közt, beavat az isteni titkokba, 
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de nem lsten. Hogy micsoda, hogy egyáltalán sze
mély-e, nehéz megmondani. Ilyennek tűnik fel különö
sen az alexandriai Philo vallásbölcseletében. 

Szent János ismeri !..ora gyermekét, tudja, mi 
kínozza, mire vágyik jobbik énje s azért mintegy így 
szól: Te, bűnnel terhelt ember, megváltás után sóvá
rogsz; te, sötétben vakoskodó ember, világosság után 
epedsz és vágyadban Logosról álmodo!; bár álom a 
filozófusok Jogosa, de van Logos - igazi. Valót mon
dok és nem hazudok; halljad tehát számat: 

"Kezdetben volt az Ige 
és az Ige az Istennél volt 
és lsten volt az Ige. 
Ez volt kezdetben az Istennél." 

Kezdetben ... 
Ha az évezredek hatalmas szárnyán a multba szál

lunk, gránittömbhöz érünk. Rajta a felírás: Az ember 
teremtése. Ezentúl hiába keresünk embert. A leg
közelebbi határkőnél elhagyjuk az állatokat, növénye
ket, a Föld puszta és üres, a mélység színén pedig 
sötétsé~ honol, azonban az lsten Lelke ott lebeg a 
vizek fölött. (Gen. 1, 2.) Ha most már suhogtatjuk 
az évmilliók szárnyát, egy ponthoz érünk, amikor 
"lsten megteremtette az Eget és a Földet". (Gen. 
1, 1.) Teremtett az Isten, de nem egymagában. Kez
detben: az angyalok mennyei világánál éppúgy, mint 
az érzékelhető mindenség alkotásánál már ott van az 
Ige. Léte megelőz minden kezdetet, mert örök. 
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Az Ige az Istennél volt, s nem csupán Istenben, 
mint a jóság, bölcseség, erő van meg Ö benne.· Ezek 
ugyanis tulajdonságai, tehát azonosak Vele. Az Ige 
nem így: a személyes lstennél kezdettől mint társa, 
mert az Ige személy. 

Isten voH az Ige ... 
Szent János hármat különböztet meg a legnagyobb 

gonddal: az Igét, az Istent és Istent. lsten - névelő 
nélkül - az isteni természet; az Isten - névelőv·el -
az első isteni Szeinély: az Atyaisten. Bár az Ige is 
isteni személy, de azért még'sern egy személy a:r; Atya
istennel, hanem egytermészetű vele: egy vele az isteni 
természetben. Isten tehát .,az Isten",· de valóságos 
Isten az Ige is. · 

Ez volt kezdetben az Istennél ... 
Az evangelista nyomatékosan emeli ki, hogy "ez", 

az Ige volt kezdetben "az Istennél", az Atyánál. Ez 
tehát nem volt remeteségre kárhoztatva. 

Az Ige-kifejezés utal a módra is, ahogy kezdetben 
volt az Istennél egy másik isteni Személy. Lássuk ezt 
rövideni · 

Kétféle igét szokás megkülönböztetni: az értelem 
és a száj igéjét. Az a léleknek, a szellemn~k megisme
rése; ez pedig az értelmi igének kulső közlése szó, 
beszéd által. · 

Bennünket most az értelmi ige érdekel. Milyen ez? 
Az értelem olyan, mint a fényképezőgép. Vegyünk 
egy fényérzékeny lemezt. Mindenki tu 'd j a, hogyan. 
Nem kell sok müvészet hozzá, s megjelenik rajta a 
mi, illetve más képe. Igy fényJíép.ez az értelem is. 
Amikor N-nel <találkoztam, képe. kialakult . bennem: 
megismerő képességem lelényképezte öt. Ha azóta . el 
is szakadtunk, képét magamban hordozom; hi! ő meg 
is hal, képe tovább él bennem. Ez a bennünk élő, 
megmaradó lelki kép az értelmi ige. 

Azonban nemcsak másnak a képe alakul ki bennem. 
Ha önmagamat szemlélem, ha önmagamra reflektálok, 
a saját élő képem alakul ki bennem. S minél töké
letesebben ismerem meg magam, annál teljesebb az 
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önképem. Ez azonban mindíg tökéletlen lesz, mert 
sohasem ismerhetem meg magam teljesen egész meg
ismerhetőségemben. Ha ez az önképem minden voná
somal, minden adottságomat tartalmazná, akkor ez 
tökéletesen azonos volna velem, semmiben sem külön
böznék tőlem, kivéve abban, hogy megismerésem által 
jött létre. Véges lénynél azonban ez lehetetlen. 

És Istennél? A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy 
amí embernél képtelenség, az lehetséges Istennél. 
Hogyan? 

Az Isten is bír értelemmel. Minden értelemnek 
pedig lényeges sajátsága, hogy fényképez. Amikor 
tehát öröktől fogva megismeri önmagát, ugyanakkor 
önmagának képe, élő mása alakul ki Benne. Minthogy 
pedig az isteni megismerés mindenre kiterjed, kimeríti 
egész megismerhetőségét, azért az isteni fényképen 
nem hiányzik semmi az Istenből, önmagának legtöké
let"!sebb mása az, egylényegű vele. Közös mindenük, 
megegyeznek mindenben, kivéve azt, hogy "az Isten" 
senkit.;íl sem kapta azt, amivel bír, míg az Ige .,az 
Istentől" kapta megismerés által. 

Ez az Igének, a Fiúistennek születése "az Istentől". 
Az Ige "az Atya" egyszülötte (Ján. 1, 14.). az 

lsten erej e és bölcsesége (l Kor. 1, 24.). a láthatatlan 
lstennek képmása (Kol. 1, 15.), dicsőségének fénye és 
lényegének képmása. (Zsid. 1, 3.) 

Amikor az Atya Fiában meglátja önmagát, amikor 
Fiából feléje ragyog önnön szépsége, a csodálattól 
elragadtatásba esik. Amikor az Atya és a Fiú tekin
tete találkozik, végtelen szeretetre gyúlnak egymás 
iránt. Ennek a szereleinek csak halvány sejtése a 
fiatal anyának elragadtatása, amikor először tekint 
elsőszülöttének arcába. 

Az Atya és a Fiú kölcsönös szereleiéből virágzik 
ki a Szentlélek: az Atya és a Fiú szerelele mintegy 
kileheli. Innen a neve is: Szenilélek = Szentlehelet. 

Valóban az. Ige kezdetben az Istennél volt a leg
bensőbb szereleiben és végtelen boldogságban egye
sülve Vele. 

J\ LoltaL: LirodalmáLan 

A bűn első büntetése a bűntudat. Ez a természet 
nagy bosszúja a rend megsértéséért - A rablót és 
gyilkost nemcsak azért viszik helyszíni szemlére, hogy 
ellenőrizzék a vallomását, hanem azért is, hogy el
mélyüljön benne rémtette és bűntudatra ébredjen. A 
tetemrehívás is, ahogy a történelemből vagy a köl
tők lelkén keresztül elóttünk áll, a bűnöst rá akarja 
döbbenteni cselekedetének borzalmasságára. És mind
ez rendjén is van. Bűntudat nélkül vagy csak csök
kentett bűntudattal az állatnál is alább süllyed az 
ember. 

De vajjon a bűnösnek - akár ült börtönben, akár 
kikerülte áz emberi igazságszolgáltatást, akár csak 
belül lélekben torpant meg vagy lázadt fel - élete 
végéig kell-e hordania lélekgyilkosságának káini bé· 
ly e~ ét? 

Mi valamennyien bűnösök, és így büntetett elő
életűek, lsten elölt mínt megbélye2zettek járunk? Az 

Irt a o RóiL Antal S. J. 

Élet könyvének nyilvántartó rovatában kitörölhetetlen 
az az idő, amelyet az ördög rabságában töltöttünk? 

Nagyon is könnyű a felelet a felvetett kérdésekre 
- gondolja a legtöbb ember. 

Olyan szépen, olyan világosan felelt az, aki nekünk 
elmondotta a tékozló fiú történeté!; aki magát Jó 
Pásztornak nevezte; aki megtanított a Miatyánkra; 
aki örömét találta abban, hogy a mennyország fénye 
helyett az emberek fiai közölt sátorozott és aki á. 
vámosok között kijelentette a törvénytudóknak, a hiva
talos "szenteknek": nem az igazakat jöttem hívni, 
hanem a bűnösöket, és: a betegnek kell az orvos. 

Aki ebből nem ért, arra nem lehet elég sötét jel
.zőket akasztani. 

Ha azonban annyira világos az Evangélium, akkor 
miért a nagy hitetlenség, a sötét reménytelenség, az 
örökkön ismétlő bizalmatlanság nem is annyira a 
"nagy bűnösök" lelkében, hanem azokéban, akik 
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olyan szépen megmintázták maguknak a Jó Pásztort, 
akik meghatódva sírnak a tékozló fiú történetén, akik 
naponkint tízszer-százszor elmondják a Miatyánkot, 
akiknek az élete hivatásszerűen is be van állítva 
Istenre?! 

Szomorúbb a temetőné! ••• 
A temetőt, ahol rothadás és pusztulás az úr, a 

kegyelet virágoskertté varázsolja; a lelket, ahol po
raiból elevenedett meg a jobbik én, valami kegyetlen 
végzet rémekkel ülteti tele. 

Sokaknál abban a roppant birodalomban, amelyet 
egyéni életnek is nevezhetünk, mintha állandó exhu
málás folyna. Száz és száz alakban kerül elő a meg
gyilkolt léleknek a képe. 

Micsoda kísértet-sereg?! Gyerekkori naggyátorzí
tott apróságok, fiatalkorú következményes könnyel
műségek, júdási hútlenségek, alávaló árulások, hit
vány tagadások, gyáva megalkuvások ... csupa gyil
kosság és mindmegannyi lelki halál. 

Borzalmas temetói hangulat: egy halott száz arca 
elevenedik meg. Az agnoszkálás, felismerés és az, 
hogy az oka magam vagyok, a tettes én voltam, félel
metes nyomás a lelken. A tettek, ezek a halott-képek, 
a sokszor felelevenített tetemrehívások most sokkal 
rettenetesebbek, mint fiatal, "szép-halott" korukban. 
Förtelmesen néz ki a multnak egy szakasza. 

Erős idegzetű embernek is nehéz temetében hol
tak között élni. Mit jelent akkor számodra az állandó 
hullaásás, vagy az örökös virrasztó aggódás a multon 
és a gondos összeszámlálása és számontartása lelki 
hóhérkodásaidnak?! Talán csak azért nőnek olyan na
gyokká ezek a nyugtalanító mozzanatok, mert már 
nincsenek, azaz a feketén és ferdén látó fantázia 
torzítja Öket pillanatnyi belső nyomások szerintl ~ 
megfélemedett, aggályos lélek szomorú "temetői" ma
gányában .színezi így ki és látja akkorának a béké
jét elrabló és fejlődését gátló mult kísérleteit. 

Jó ember, megújhodott és megelevenedett istenfia, 
miért bástyázod körül magad rémekkel? Miért kény
szeríted magad mindenáron hullahegyre? 

E nehéz óráidban hová tűnt a pompás kibékítö 
lakomának a képe, amikor gyűrűt húztak az ujjadra 
és új köntöst akasztottak válladra? Elfelejtetted, hogy 
az Atya a szomszédokat is összehívta, mert nagyon 
örülni akar, hisz megkerültél7 

Szabad-e csak arra gondolnod is, hátha Isten nem 
bocsátott meg?! Az önkínzó és visszatérő élet-gyóná
sok nem kegyeletlenség és hálátlanság-e az Atyával 
szemben 71 Miért hozod fel újra, százszor újra az el
temetett multat, mikor a Megbocsátó elfelejtette és 
nem akar már tudni róla 7 Miért idézed fel a szomorú, 
de már megszépült emlékeket? 

Irodalo .n 

Sehoattner Szigfrid O. S. B.: MARIARóL SOHA
SEM ELÉG ..• Budapest, Korda, 1942. 118 lap. Ára 
2.50 P, kötve 5.- P. 

Izléses kiállítású könyv, mely a Boldogságos Szüz 
dícséretét zengi, de nem akárhogyan, hanem az egy
házatyilia emlékeztető teljességgel, keoettel, hittel, 
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De - ezt mondod, ha nagyon faggalnak - nagyot 
vétettél és rútul hálátlaokodtál a Jósággal szemben. 
Ez lehet. Azonban ez nem sodorhat a nagy bűnö
ket megnembocsátó eretnekek közé. Ha igazán a 
bűn terhének a súlyát érzed, akkor tégy úgy, mint 
Péter tett, az első nagy Krisztus-tagadó. Gödrösre 
sírd az arcodat, de csak magányodban és ne mást 
terhelj vele. De - és ez az előbbrevaló - arra bír
jon a könnyes szeretet, hogy kimész és tüzes lélekkel 
hirdeted Krisztust. Kortonai Margittal• évtizedes bű
nös mult van mögötted, nem bánom, menj a pusztába 
- az "Evangélium azt mondja: kamrácskádba' - és 
ragadj ostort és torold meg magadon a rnultat, de nem 
a rnultért, hanem, hogy az istenközelségbe tudj emel
kedni és csak azt szeretni, akit életeddel megtagad
táL A pusztán siránkozók élete meddő, gyümölcste
len. 

Erősebb a halálnál ••• 
Sok helyen te is láttad a felírást, amellyel a temető 

lakói fogadják még élő vendégeiket: Feltámadunk! -
Tehát az idők végén a zsarnok halálnak is vége lesz 
és nincs többé halál. Ha lelkedben is van egy nagyon 
népes temető, az még többre figyelmeztet: föltámad
tam. Tehát élsz a kegyelem országában, istenfiainak 
a társaságában, a Krisztus-hozta Isten-országban. Ott 
vagy Atyád palotájában, nem mint béres, hanem mint 
fiú, rnint ifjabb, tehát kedvesebb fiú. Miért kell visz
szagondolnod arra, hogy: jaj, de rossz volt kondás
kodni. Okulni ugyan jó, de a halál ritmusában élni 
fagyasztó. Az Isten szeretete, mely kegyelemben fel
tárnasriotta a sokszoros halottat, lelkedbe égette, 
hogy élned kell és az élők között törekedned kell 
erős lendülettel, gátlás nélkül a kiapadhatatlan Élet 
után. 

Nem az alvilág rémei vesznek körül, hanem a 
mennyország előcsarnokában vagy: szentek a társaid, 
angyalok az örzöid. Valaki inkább gondoskodik rólad, 
mint a verebekről és virágokról, pedig ezek semmi
ben sem szűkölködnek. 

Szabadulj meg rnindenkorra gyilkolásaid emléké
tőL hogy a benned feltámadt élet lüktetése erővel 
vihessen az idők végére, ahol már nem is fenyegethet 
a halál, ahol már akkora lesz a szereteted, hogy nem 
is leszel már képes eltávozni az otthontó!. 

Az élet ereje dübörögjön benned és gázoljon el 
rninden vijjogó halálmadarat, mert te élsz ·és élni 
akarsz egy derűs és újra visszaszerzett atyai otthon
ban. 

A holtak birodalmát pedig hagyd a holtaknak! 
Erre tanított téged az Élet örök Ura, a rni Atyánk, 

a föltámasztó Krisztus és a kegyelernben éltető Lélek. 
Ezt az isteni örökséget őrizd, a másikat pedig ha

jítsd ell 

bizalommal és lelkesedéssel. Valóban jól mondja a 
szerző az ősi himnusszal, hogy a Boldogságosról 
sohasem lehet eleget beszélni, írni, elmélkedni, mert 
ö az Atya legkedvesebb leánya, a Fiú anyja és a 
Szentlélek mátkája. A magyar lelket és lelkiséget 
mindilf jellemezte a máriás vonás, de elsősorban a 
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falusi népet ihlette a Szüzanya követése és példája. 
E fejezetek is falun születtek meg a buzgó lelkípász· 
tor szívéböl, imádságos mezbe öltözve hangzottak el 
az áhítatos hallgatóság előtt s most azután a betű 
erejével közelítik meg a máriatisztelő lelket, hogy 
még jobban fellelkesítsék az olvasót a Boldogságos 
Szüzanya gyermekíbb tiszteletére és hűséges köve
tésére. A könyv nagy értéke, hogy míntegy hangulat· 
keltésül szolgál a Boldogságos Szüz kis és nagy ün
nepei előtt. Az egyházi év során annyi Mária-ünnep 
iktatódott be a naptárba, melyek mínd színt és bájt 
kölcsönöznek az ünnepeknek és hétköznapoknak. Az 
épülést kereső hívő és az anyaget összegyűjtő szónok 
együtt ·találja a maríológíát, vagyis a Boldogságos Szűz· 
anyáról szóló katolikus tanítást e könyvben. A könyv 
módszere nem elvont eszmefüzés, hanem az Egyház 
tanításának világos, tömör és könnyen érthető elő
adása, s ezt követi sok példa, hasonlat, életből vett 
megfígyelés, gyakorlati útmutatás, vagyis a könyv nem 
más, mínt a Boldogságos Szüz földi életének és meny
nyeí dicsőségének kiáradása. Sorra tárgyalja a szep· 
Jötelen fogantatás dogmáját, a Boldogságos Szüz el
jegyzését, bemutatását, látogatását, a rózsafüzér-imád
ság jelentőségét, Mária anyaságát, a halottak megszaba
dítóját, a ma~yarok Nagyasszonyát s mindazt, ami a 
Boldogságos Szűzanya életében és követésében szép 
és vonzó az emberi szívnek. Ezért hasznos a könyv 
mind.azoknak is, akik egész hónapon át októberben 
vagy májusban prédikálnak. A szerző művében bősé
ges anyaget találnak. Igehírdetésük sohasem válik 
megszokottá, ha ezt a könyvet veszik vezérfonalul, 
mert a lelkesedés és szeretet ad nyomatékot mínden 
szavuknak és erőt buzdításuknak. Kevés ilyen köny
vet írtak a Boldogságos Szüzről. 

Wimmer Anzelm O. S. M.: A KöZÉP-TENGER 
HALASZAl KöZöTT. Pucci M. Antal szervita atya 
élete. Budapest, 1942. A Magyar Szervita Rend
tartomány kiadása. 125 lap. Ara: 2.- P. 

Míntha korunk jobban felfigyelne azokra, akik 
lstenért és a népért erőt, egészséget, ha kell, életet is 
áldoznak. A kegyelem szava sohasern volt a pusztába 
kiáltó szózata, kétszeresen nem az napjainkban. A 
szerző egy olasz rendtársának vonzó egyéniségél mu· 
tatja be a magyar olvasónak, s felszólítja öt, hogy 
ne haladjon el némán a nagy példakép mellett, ha· 
nem önmagán vagy máson tapasztalná Isten kedves 
szelgájának közbenjárását, közölje vele az imameg
hallgatást. Az életrajz az olasz tenger és környéke 
színes életének ismertetésével indul, hogy így megraj
zolva a keretet, mutassa be a hétgyermekes Pucci
család legkedvesebb hajtásának, Eusztákiusnak éle
tét. E fiúcskából lett késöbb a szervitarendben Mária 
Antal atya, aki előbb mint a halászvároska káplánja, 
késöbb plébánosa aratta sikereit az igehirdetésben, 
az ifjúság nevelésében, a családi élet és szegények 
istápolásában. Apostoli buzgaltpa és önzetlen fele
baráti szeretete legjobban a pestisjárvány kitörésekor 
mutatkozott meg. Pucci atya nagy volt mint lelkipász· 
tor, nagyobb volt, mint buzgó szerzetes, aki nemcsak 
a saját rendjében töltött be elöljárói tisztet, hanern 
alapítója volt a szervita rend női ágának is. 1892-ben 
bekövetkezett halálakor már szentként tisztelték, ez 
a tisztelet azóta hatalmasan megnőtt s gyarapszik. 
htennek tervei vannak hű szolgájával, mert halála 
nem elmúlást jelent, hnem szélesebbkörű apostolko
dást a lelkek javára. 

Utaak 

Tú~zei Ferenc: TÉRKÉPVAlLATOK A HIT
OKTATÁSBAN. Ara: fűzve 2.80 P, kötve 5.- P. 

Kétségtelenül nehéz feladat a kiskorúak eredmé
nyes iskolai oktatása. Nagy türelem, de még nagyobb 
leleményesség szükséges, hogy a tudásanyaget a ta
nítás nyomán a fejletlen gyermek felfogja, önmagában 
feldolgozza és mintegy aprópénzre váltsa. Fokozottan 
áll e megállapítás a hittanításra nézve .. A hitrend
szerben olyan nagy horderejű igazságok vannak, ré
szint elvont gondolkodást követelő igazságok, hogy a 
felnövekvő gyermek érettségi fokát s felfogadó ké
pességét messze felülmúlják. Ezért végzett eléggé meg 
nem becsülhető munkát és nyujtott hálára kötelező 
szelgálatot a szerzö és kiadó, mikor ezt a művet 
együttes összefogással megjelentetik. A szerzö mun
kássága eddig is mély nyomokat hagyott, a korszerű 
hítoktatás terén új meglátásaival, gyakorlati újításai
val és az eddigi újabb módszereket vagy fogásokat 
népszerűsítő műveível serkentőleg hatott a hitoktatás 
gyakorlati tökéletesítésére. Nagyon eJtérök a véle
mények a rajzzal kísért oktatásra nézve. Arp. aki 
vérbeli pedagógus, aki szívén viseli tanítványainak 
minden irányú elöhaladását, aki arra törekszik, hogy 
necsak leadja az órát és kitöltse úgy-ahogy a ki
szabott időt, hanem igazán gyümölcsözövé váljék fá
radozása, az a rajzzal megvilágosított oktatást öröm
mel üdvözli, míndenképen megvalósítja és növendé
keit is erre neveli. Ma az ilyen oktatás már nem 
kérdőjelezhető meg többé. Ezért üdvözli örömmel a 
jelen írást mindaz, aki szívvel-lélekkel végzi hitok· 
tatói megbízását. E könyvecske a hítoktatás történeti 
részét veszi szemügyre és az ilyenirányú kérdések/e 
terjeszti ki figyelmét, elsősorban az elemi iskolákat 
tartva szem előtt. Míután ismerteti a szemtéltető mód
szer gyakorlatias voltát és hasznosságát a történet· 
tanításban, rátér tulajdonképeni feladatára: a térkép· 
vázlat bemutatására, mely mint szemiéitető és figye· 
lernkeltő eszköz majdnem nélkülözhetetlen a mai ok
tatásban, míkor a gyermek annyiféle tantárggyal baj
lódik s figyelme sokfelé megoszlik. A könyv világo
san és közérthetően tanít meg a térképvázlat készí
tési módjára, ezenfelül ismerteti az egyes térkép· 
fajtákat. A könyv legnagyobb részét a gyakorlati ér
zékkel megrajzolt térképek és a hozzájuk fűzött ma· 
gyarázatok és csatolt adatok képezik. Nemcsak az 
újszövetségi, hanem az ószövetségi kinyilatkoztatás
hoz is ad ilyen áttekinthető térképvázlatoL Az üd
vözítő és az apostolok korán és életén túl az egyház
történet jelentösebb korszakairól és eseményeiről is 
közöl térképet, ilyen pl. az európai népek megtérése, 
egyházi állam, görögkeletiek és protestánsok és moha
medánok elterjedése, a kereszteshadjáratok, Xavier 
Szent Ferenc apostoli útjai, a vatikáni állam, az Egy
ház helyzete az összes világrészeken. A csatolt for· 
rásmunkák jegyzéke útmutatást ad a további elmélye· 
désre e téren. A szerző legnagyobb érdeme, hogy e 
tanítási módot kiterjeszti az elemi iskolai hítoktatásra 
és olyan térképrajzokra ad mintát, melyeket mín
denkí könnyen megrajzolhat 

Erőss Alfréd: SZÉKELYEK DICSÉRETE. Kolozs
vár 1942. 84 lap. Ara: 1.80 P. 

A sokoldalú szerző eddig is az irodalom több ágá
ban igazolta képességeit, jelen müvével mint költő 
lép fel, hogy a székelység dícséretét zengje hittel és 
meggyőződéssel. A versekben mindenütt átcsillan a 
mélységes hit, a hittudós lelki világa, de a székely 
ember jellegzetes életszemlélete is. Hisszük, hogy na· 

11 



Utunk 

gyon sokan fogják élvezetlel és megértéssel olvasni 
ezt a kötelet, amely a távoli székely lelket, életet, jel
lemet és küzdelmet bemutatja kötött alakban. Pom
pásan írja: 

"Istené a szállás. Istené minálunk. 
Néki készítettük, mi is nála szállunk. 
Fenyüfábúl tornác. Néki nyitva-tárva. 
Fenyüfábúl oltár - népét odavárja." 

Az első rész bemutatja a székely életet s ennek 
hordozóit: a cselédet, a leányt, a gyermeket, asszonyt, 
embert, családi kört, a székely alkonyatot. A máso
dik ciklus már szélesebb kört von, kilép erdöbe-me
zőre, felhág a havasokra, barangol a réten, a napkel
tét nézi a Hargitán. A harmadik ciklus a román meg
szállás éveit dolgozza fel, miközben a szerzö nemcsak 
saját lelkét példázza, hanem a megnyomorgatott szé
kelység küzdelmeit is megénekli. Legszebb alkotásai a 
költőnek az utolsó versek, himnikus magaslatokba 
lendül, önfeledten trilláz mint a fennen szárnyaló ma
dárka. Valóban sikerült alkotás a mü, omely megsze
relteli a székelyeket és babérkoszorút fűz a költő 
homloka köré. Harsányi Lajos, Sik Sándor és Mécs 
László nyomán elindult egy ·költő. Kívánjuk, hogy 
legyen osztálycsa gondolatviláguknak, sikereiknek és 
katolikus-magyar irányuknak. A szerző igazolja, hogy 
mennyire ihletheti a teológia a költöt és mennyire 
~azdagítja a mélységes hittel társult tudás a képzele
tet és tartalmat. Ez az igazi irodalom. 

Kosztolányi István: IGY SZóLOTT AZ úR ••. 
Ószövetségi bibliai történetek. Két kötet, 264 és 198 
lap. Számos képpel és térképpel. Budapest, Korda, 
1'942. Ára 10.- P, félvászon 15.- P, egészvászon 
16.- P. 

Magyarul nem jelent meg ilyen munka, talán más 
nyelven sem. Legnagyobb érdeme a szerzönek, hogy 
lehető teljességgel közli mindazt, ami az ószövetségi 
Szentírást, eseményeit, történeti vonatkozásait, a sze
mélyi adatokat, elméleti kapcsolódásait bemutatja, 
világossá teszi és a mai ember lelkéhez egészen közel 
viszi. Vagyis ez a munka igazán tudományos magas
laton áll, de mínden önkelletés nélkül. E mellett olyan 
érthető, hogy a .Legegyszerübb olvasó is örömmel és 
okulással lapoz benne. Az a meggyőződésünk, hogy 
itt a nagyrahívatott tudós elmélyülése, a gyakorlati 
lelkipásztor tájékozottsága és a kitűnő oktató világos 
észjárása fogott össze és alkotott mínden papnak és 
a kérdés iránt érdeklődő világínak nélkülözhetetlen 
kézikönyvet. A csatolt képek, térképek, egyéb ábrák, mu
tatók mínd csak emelik a könyv értékét és haszno
síthatóbbá teszik anyagát. Az elsőrangú forrásokra 
támaszkodó könyv bemutatja az ószövetségi korok 
külsö történetét és belső élet- és lélektartalmát A 
Szentírás könyveit követve adja világos és összefüggö 
fejezetekben az öskinyilatkoztatás, a pátriárkák, Mó
zes, Józsue és a bírák korának történetét Majd rátér 
a királyok és próféták korszakának eseményeire és 
vázolja a babiloni fogság utáni fejleményeket. A köny
vet nagyon ügyesen tagolja. Az eseményeket és a 
belőlük folyó tanulságokat nagyobb betűvel szedetí, 
míg a megvilágításul szükséges földrajzi vonatko
zásokat, történeti és nyelvészeti meg egyéb adatokat 
kisebb betűvel közli. Igy azután az olvasó zavarta
lanul mélyedhet bele a könyvbe, világos képet nyer 
a történeti eseményekről, az egyes részek után be
iktatott magyarázatokból azonnal megkapja a szük
ségessé válható kérdésekre a világos és rövid választ. 
A könyv minden terméketlen vitánál ékesebben hir
deti és igazolja, hogy az ószövetségben is szólt az Úr, 
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mégpedig olymódon, hogy mínden kor tanulhat sza
vából, minden idő emberét jobbá és nemesebbé teszi 
ez a tanítás, ·mely Isten kinyilatkoztatásának egyik 
lényeges és hiteles része. Ez a pozitív beállítottság 
a második nagy érdeme a szerzőnek. Csak az írha
tott ilyen könyvet, aki egészen otthonosan mozog a 
Szentírás terén és az egyházi tudományokban, vagyis 
tele kézzel adhat a lelkében összegyűjtött kincsek
bölc Nagyon várjuk az újszövetségi részt! 

Majtérnyi Béla: HITTANI KÉRDÉSEK tovább
képző-iskolák és tanfolyamok számára. Három részben 
100 oldalon. Második átdolgozott kiadás, kapható a 
szerzőnél: Szeged, Kálvária-sor 16. 3 kis kötet ára 
1.22 pengő. 

A szerzö immár másodszor lép a nyilvánosság elé 
kicsiny, de értékes és valóban hézagpótló müvével. 
Hitoktatói és egyleti müködésének tízéves tapaszta
latban kipróbált anyagát nyujtja tanonciskolák, gaz
dasági s egyéb rokonszakmájú iskolák és intézetek 
növendékeinek, vagyis m.indazokna.k, akik a hat ele
minél magasabb iskolát látogatnak. Ezenfelül legény
egyleti, leányegyJeti és népfőiskolai tanfolyamok 
hallgatóinak vagy látogatóinak kezébe is oda
illik az ügyes munka. A mü célja, hogy a 
dolgozó fiatalságot ránevelje a katolikus hít és vi
lágnézet mélységes problémáinak meglátására és él
ményszerű átélésére. Kérdés-felelet alakban, könnyen 
áttekinthető, felfogható s tanulható, tömör és tartal
mas szövegezésben, visszakérdezbelő formában 
nyujtja nemcsak a katekizmusi igazságokat, hanem 
ezek hitvédelmi, egyháztörténeti, liturgikus és gyakor
lati hítéleti és lelkiségi vonatkozásait is. A sikerült 
munka nem leereszkedni kíván, hanem felemelni akar. 
A hitoktató a hagyominyos és előírt anyag mellett 
bőséges helyet talál egyéni meglátásainak és a mo
dern élet felvetette problémák átbeszélésére és fel
dolgozására is. A tartalom nem nyomja el a lényeget, 
viszont a lényeges minden vonatkozásban érvényesül. 
A könyv valóban hézagpótló voltát igazolja, hogy az 
első kiadás három röpke hónap alatt elfogyott s a 
jelen második kiadás iránt is nagy az érdeklődés. A 
tetszetős kiállítású és tiszta nyomdatechnikával dol
gozó füzeteket nyomatékosan ajánljuk a lelkipásztorok 
és hitoktatók, egyesületi veUltők és. tagok figyelmébe. 

Móra Mihály dr.: AZ EGYHAZI ADó ÉS AZ 
EGYHÁZKöZSÉG ALAPKÉRDÉSEI AZ EGYHAZI 
ÉS A VILÁGI JOG SZERINT. (Értekezések a buda
pesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem egy
házi és jogi szemináriumából.) 1. sz. Szent István Tár
sulat, 1941. 260 lap. Ára: 8.- P. 

Az Actio Catholica jegyében történik napjainkban 
a katolikus élet szervezése. Azok az intézmények, 
melyekben keretet kapott és megvalósuJási formát 
öltött a világi hívek egyházi szolgálata, számos, még 
pontos kifestésre váró kérdést vetnek fel a jogtudo
mány számára. A kiváló szerzö ezek közül két prob
léma-csoportot vesz vizsgálat alá. Az egyikben azt 
kutatja, "hogyan helyezkedik el a hierarchikus Egy
házban a hívek "autonóm" szervezete, mi az egyház
község jogalapj a, ·jogköre, milyen a viszonylala a 
helyi egyház többi intézményéhez, van-e az egyház
községnek jogalanyisága, hogyan alakul az egyház
községi vagyon ügye." A munka másik tárgyköre az 
Egyház anyagi eröforrásával, az egyházi adó ügyével: 
az egyházi és egyházközségi adó fogalmával, az adóz
tatási jogosultsággal, az egyházközségi adó szubszi
diánius jellegével, az államí beavatkozással, a mo
dern egyházközségi adóztatás elveivel foglalkozik. 



úJ EGYHAZI BESZÉD ÉS HITOKTATASI SEGÉD
. KöNYVEK: 

Dr. Kosztolányi István: Igy sz61ott az úr. Két kötet. 
Márton Lajos festömüvész címlapjávaL Úszövet
ségi bibliai történetek tanításához elsőrangú kézi
könyv. Módszere kitűnő. Nagy vallástörténeti hát
teret ad a bibliai eseményeknek. Alkalmazásai jók, 
gyakorlatiasan hasznára lesznek a hittanárnak az 
erkölcsi nevelésben. Nagyon helyes a liturgikus al
kalmazása is. A könyv megírása élvezetes, logikus, 
fordulatos. Földrajzi szempontból is értékes segéd
könyv. A szent történet helyeit helyes alaposság
gal írja le, térképekkel, grafikonokkal szemlélteti. 
Nagyszerűek jellemzései, a hittanár megbeszélé
sekre használhatja fel. Értékes az üdvtörténeti hát-

tér megfestése is. Jól kiválasztott, hatalmas kép
anyaggal illusztrálja a Szerzö művét, melyek nagy
részt a régi keleti világból valók. A kötetekböJ 
elsőrendű beszédek is készíthetök. Lelkiolvasmá
nyul, elmélkedésül is nagyon ajánlhatók. Koszto
lányi könyve értékes biblikus szakmunka, amilyen 
eddig nem jelent meg a magyar irodalomban. A 
két kötet ára kartonkötésben- 10.
Izléses félvászonkötésben - - - - 15.
Egész vászonkötésben - - - - - 16.-

Túrmezei Ferenc: Térképvázlatok a hitoktatásban. Pál 
György fedölaprajzával. Komoly, értékes hitokta
tási segédkönyv. Nagyon sok térképpel illusztrálja 
anyagát. Hitoktatóknak jó szolgálatot tesz, mint 
minden Túrmezei hittansegédkönyv. Ára ízléses 
kartonkötésben - - - - - - 2.80 
Félvászonkötésben - - - - - 5.-

Majtényi Béla: Hittani kérdéseho 2. bővitett kiadás. 
Három ~is. kötet továbbképző iskolák és tanfolya
mok szamara.· l. rész: Parancsok, gyónás, áldozás, 
szentmise. Il. rész: A világ teremtése és berende
zése, Istenfogalom, A földi élet természete és ter
mészetfelettisége, Az örökélet valósága, A lelki élet 
eszközei. III. rész: Az igaz vallás. A kinyilatkoz
tatás forrásai, Jézus Krisztus, Krisztus Egyháza, 
Krisztus nyájának pásztorai címü fejezeteket hozza. 
A három kis füzet együttes ára - - - 1.22 

SchnaUner Szigfrid O. S. B.: .Máriáról sohliSlim elél& ••• 
Nagy szerelettől átszőtt Mária-beszédek. Minden 
Mária-ünnepre találunk benne anyagot. A 32 be
széd rnindegyikében van példa, hasonlat. Beszéd
anyagul, olvasmányul egyaránt kitűnő. Ára szép 
kartonkötésben - - - - - - 2.50 
Izléses félvászonkötésben - - - - 4.50 

úJABBAN MEGJELENT KöNYVEK: 

Balogh: Szellt Agoston vallomásai. 2 kötetben 20.
Sajtó alatt, nemsokára megjelenik: 

Bilkei Ferenc: Kalauz katolikus vallásra visszatérők· 
nek. V. bővített kiadás. Ára - - 1.-

ELöKÉSZOLETBEN: 

Blaskó MMia: Jézuska szól b.ozz6tok. 
Gyennekbeszédek. Sok képpel illusztr61t kötet. 

Bognár István mérnök: A győzelmes repülés titkai • 
Rákosi Béla altábornagy elöszavával. A könyv a 
repülésröl, a repülö feladatáról szál. A könyv 220 
oldalon, körülbelül 200 magyarázó ábrával, vidám 
rajzzal és 24 oldal mümelléklettel jelent meg. A 
tapasztalt repülönek érdekes olvasmány, a fiatal 
repülönek hasznos ismeret, az érdeklődőnek vilá
gos magyarázat. Ára- - - - - - 8.-

Erdey Ferenc dr.: Engeszteljük Jézus Szívétl Elmél
kedések szentórára. Tíz jól felhasználható elmél
kedést tartalmaz. Ára kartonkötésben - -.60 

Erőss Alfréd: Székelyek dícsérete. Értékes versek. 
Ára - - - - - - - - - 1.80 

Horváth Miklós: Szemelvények Szent Agoston vallo
másaibóL Ára - - - - - - - 2.40 

Király Dezső: Iskolai és levente testnevelési kézikönyv. 
700 gyakorlat, 100 játék, 100 óraterv, 1800 ábra. 
Ára - - - - - - - 22.-

Kovács Sándor: Az Úr legyen veletek! Honvéd ima
könyv. Ára - - - - - - - - -.20 

Lucie Christine, a XX. század nagy misztikusának nap
lója. Lucie Christine többgyermekes anya volt, 
naplóját különösen asszonyok olvashatják nagy 
lelki haszonnal. Ara kartonkötésben - - 4.-

Megyesi-Schwartz Antal: Bevezető az elmélkedő 
imába. II. rész. A Szerzö a kötet első részében a 
kezdöknek való egyszerűbb elmélkedési módot is
mertette. Jelen kötetében pedig tanácsokkal szol
gál a már gyakorlott elmélkedöknek, hogy Istennel 
való társalgásuk tökéletesebb, bensőségesebb legyen. 
Az első rész ára - - - - - - -.80 
A második rész ára - - - - - - 1.-

Morin O. S. B.: Kétezeréves életstílus. Az Ösegyház 
lelkisége és a szerzetes szellem. Olyan életstílust 
tár elénk e mű, amely Krisztus keresztje tövében 
fakadt s amely már kiállotta kétezer évnek a pró
báját. Ára - - - - - - - - 3.50 

Müller Lajos S. J.: Sponsa Christi. A szüzességröl, 
tiszta életről szál P. Müller értékes munkája, is
merteti az Egyház álláspontját és tanítását és ki
fejti művében az erénynek szépségét. Ára - 1.20 

P. Pál: Bodzavár úrnői. II. kiadás. Igen bájos, lekötö 
történetben adja három kislánynak, Nóri, Lóri, Dóri
nak eseményekben gazdag, minden kislány részére 
tanulságos vakációjáL Ára - - - - -.60 

Papini: Krisztus története. Új kiadás. Kötve - 9.

Franz Werfel: Bernadette. A lourdesi csodalátónak, 
a kis Soubirous Bernadette-nek csodás szépségü 
életregénye. A hatalmas kötet ára 9.50 
Vászonkötésben - - - - - - 12.50 

Wimmer Anzelm O. S. M.: A Közép-tenger halászai 
között. Pucci M. Antal szervita atya életleírása. 
Ára - - - - - - -. - 2.-

úJ NAPTARAK AZ 1943. ÉVRE: 

Szent Antal naptár. Ara - - - - - -.80 

Jézus Szíve kis naptár. Gyermekek részére - -.36 

Jézus Szíve naptár. Ára - - - - - - -.60 

St. Michaels Kalender. Német szöveggel. Ara 1.20 



Templomi szobrokat, iskolai és esküvői feszülete
ket, keretezett képeket, imakönyvbe való képeket, 
olvasókat, plaketteket, ízléses S p ö t 1-szobrokat, 
szenteltviztartókat, irodai és szebbnél-szebb levél
papírt, írószereket, borítékokat, szerezzen be a 

KORDÁNÁL! 

Karácsonyi üdvözlő-lapok borítékkal, viasz JézusM 
kák, állítható papír betlehemek, igen nagy válasz

tékban kaphatók. 

IMADSÁG, 

melyet elmondhatunk légiveszély idején és elküld
hetünk a fronton harcoló katonáknak is. Ismerteti 
a tökéletes bánatot, ilyen imát közöL. Tartalmaz 
még imát: Jézus szentséges Szívéhez, Szüz Máriá
hoz, Szent Józsefhez és X. Pius pápa búcsúimáját 
tartalmazza, melyet a halál órájára engedélyezett. 
Jézus Szíve-kép is van a négyoldalas nyomtatvá
nyan. Ára - - - - - - - -.02 
Tömegterjesztésre alkalmas. Terjesszük! - Töké-

O l cs ó ka t o n a i m ak ö n y v: 

A legszüks·égesebb imákat tartalmazza 

DR. CZAPIK GYULA: 

Ka Ion aimakönyve 
Szentmise-imák, gyónási és áldozási ájta
tosgágok, alkalmi imák, napi imák, énekek 

mind benne vannak. 

Terjesszük a hadbavonulók között!!! 

ARA CSAK 20 FILLÉR 

Kapható Kiadóhivatalunkban. 

Megjelent a 

JÉZUS SZIVE NAPTÁR 
az 1943. évre. 

Értékes olvasmányok, 
a Jézus Szíve Szövetség föszándéka, 

a Missziós szándékok, 
valamint a Hold fényváltozásai, az összes 

vásárok nevei benne vannak. 

ARA 60 FILLÉR 

letes bánatima másvallású keresztények szamara, 
magyaros keretrajzzaL Ára - - - - ~.06 

ELMÉLKEDÉSI KöNYVEK AZ ADVENTI IDöRE: 

Csávossy Elemér S. J .: Adventi és karácsonyi elmél
kedések. IL bővített kiadás.' Szebbnél-szebb dog
matikus elmélkedések. Ára - - - - 4.
V ászonkötésben - - - - - - 6.-

Beaudenom-Gerely: Elmélkedések az evangéliumról. 
Kitünően felépített, gyakorlati elmélkedések. Kar-
tonkötésben - - - - - - - 5.50 
Vászonkötésben - - - - - - 7.50 

Müller Lajos S. J.: Harmatozzatok egek! A nyolcköte
tes Müller-féle sorozat 1. kötete. Teljesen kidolgo
zott, Szent Ignác-féle elmélkedések. Közkedvelt 
Kartonkötésben - - - 3.60 
Vászonkötésben - - - 5.60 

Elmélkedések Jézus életéről. Rövid elmélkedések. 
Ára - ~ - - - 1.20 

Plus Raoul S. J.-Uhl Antal: Lumen Christi. Rövid 
elmélkedések az év minden napjára. Főleg szerze
tesnőknek, de bárki pompásan használhatja. Zseb
alakú. Ára - - - - - - - - 1.80 

A hitoktatás ,.súlyos kötelességét" végző ft. papság 
és világiak legjobb segítője a 

Kalolikus nevelés 
(Kat. Hittanárok és Hitoktatók 
Egyesületének Közlönye) 

európai színvonalon álló, Magyarországon az egyetlen 
hitoktatási szaklap. Havonta 1-én jelenik meg változatos 
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi s·- P. 
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhívatal: 

BUDAPEST, ill., SAN MARCO-UTCA 50. 

(Papnövendékek 50 Ofo kedvezményt élveznek.) 

November hónapban imádkozzunk elhúnyt 
szeretteinkért l 

Bőséges imarészt, elmélkedési anyagot 
szalgáltat ehhez: 

Könyörülj rajtuk, Uram! 
dr. Czapik Gyula szerkesztésében megje
lent imakönyv. November minden napjára 
közöl egy-egy megkapó elmélkedést. Ezen
kívül tartalmaz miseszövegel a tisztítótűz
ben szenvedő lelkekért, keresztutat, olvasó 
ájtatosságot, litániát és többféle más imát. 

ARA: 
kartonkötésben 1.60, vászonkötésben 3.50. 

RElNER IRMA: 
Kilenced a tisztítótűzben szenvedö 

lelkekért. 
Értékes, bőséges imarésszel ellátott füzetke. 

ARA 50 FILLÉR. 

ll könyvek megrendel.Jjetök a Korda könyvkereskedésében, 
Budapest, VIII., HJks:át.fj Kálmán-tér 4. s:ám. 

Nyomatott : Korda R. T. nyomdájáb&D, Budapeot, vm., C.aprefhy-utca 2. [Felel6o: Meininfer Ferenc.) 
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TESTVEREKI Szent karácsonyt készülünk ülni sötét, hideg éjben, 
hóborús Adventben. Olyan régi karácsonyt, amikor még a szí
vünk eltelt bensóséges örömmel, meleggel, békével, vigasszal, szent 
örömmel. Olyan régi karácsonyt, amikor naív gyermek módjára tudtunk 
még mi is együtt kacagni, Glóriát együtt énekelni a gyertyafényes, illa
tos fenyők alatt a boldog örömtól ragyogószemű gyermekekkel. 

Ha gyötrődő emberszívünknek legigazabb, legőszintébb vágya az 
égi világosság, krisztu~i békesség, igaz karácsonyi öröm utáni szomj, 
akkor nekem ezért dolgoznom kell, ezt a békét és örömöt keresnem 
és megtalálnom kell! 

Annak lesz igazi karácsonya ezekben a nehéz időkben, aki a 
betlehemi angyalok hirdette evangéliumi érzést, "a nagy örömöt" meg
valósítja magában s azt kisugároztatja másokra is, akik szomorúak, 
könnyeznek, akik nélkülözők, szegények, fáradtak, gyarlóságtól ter
heltek és betegek. Mi a Jegnagyobb öröm? Az Irás megfelel: Ma szü
letett a Megváltó nektek! - A legnagyobb öröm tehát az, ha a ma
gának karácsonyt tere~teni akaró ember beleéli magát a megváltás 
kegyelmének hitébe, az üdvözülés reményébe l - Bármily bűnös, cudar 
és keserves világ van is körülöttünk, Testvérek, az lstengyermek ke
gyelme, segítsége Jakaszt olyan csodálatos erőket lelkünknek mélyén, 
hogy napsugaras, üde, virágos lélek váljék belőlünk! Meg vagyunk 
váltva! Ez az alázatos hit a mi győzelmünk l úgy szerette Isten e bű
nös világot, hogy keresztre, Golgotára adta jcjszolban született, egy
szülött Fiát érettünk! Hogy mi ne menjünk tönkre, hanem éljünk/ Az 

lJ
~ 4- ,.~ ezzel a karácsonyi számával is fölényes gondolatokat, meleg 
~un~ érzelmeket akar Olvasói, Barátai, Elófiz.etői lelkén keresztül is 

~=======·=== Q kegyetlen és sötét világba ~ugározni. A barlang, a jászol, a 
: szegényes pólya, kemény, nélkülözni tudó, örömest lemondó, 
áldozatos életet kér és sürget. Hős-i, vértanúi lelkületet, mely 'személyválogatás nélkül 
Jelebarátra, ellenségre egyképen kiierjed. Kérjük k~dves Olvasóinkat és Lapunk tisztelt 
Barátait, juttassák el sokak kezébe, a frontokra is az UTUNK-nak ezt a számát, mint 
sötétben is eligazító csillaglényt, karácsonyi örömöt hirJletö ~zózatot. A jászol előtt pedig 
térdreborulva kérjük az isteni Kisdedet, adjon igazi, evangéliumi,· pékés szént karácso~yt 
minden magyarnak és minden jóakaratú emberneki 

., .... · 

·. ·- -.. -. . 



IX. évfolyam, 4. szám. 

Karác::sony 

"Parancs adaték .ki Augusztus császártól, hogy 
írassék össze az egész földkerekség." (Lk. 2, t.) 

A világ legnagyobb birodalmának uralkodója 
számba akarta venni alattvalóit, hogy lássa: há
nyan engedelmeskednek egyetlen szavának. Földi 
nagyok hiúsága, kevélysége van minden ilyen 
számbavétel mögött, midőn sajátmaguk számára is 
tudatosítani akarják hatalmuk nagyságát, erejét, 
tartalmá t. lsten azonban a kevélynek ellenáll és így 
nem csoda, hogy sok ilyen hatalmi öntetszelgés 
bukás és süllyedés kezdetét is jelenti. 

Igy volt ez Dáviddal, aki hatalma zenitjén 
népszámlálást tartott, amire lsten büntetése: a 
mirigyhalál tizedelte meg Izrael népét. Igy volt 
ez Augusztus császárral, aki dehogyis sejtette, 
hogy a származási helyére tolongó zagyva nép
egyvelegben ott van az isteni Kisded, aki Rómát 
teszi országa talpkövévé és megdönti a cézárok 
világuralmát. Igy volt ez V. Miklóssal, Il. Gyulá
val és X. Leóval is, akik az egyetemes keresztény
ség dómját tervezték és éppen ekkor érte a vilá
got Luther szakadása. - Lelki dolgokban sem 
ajánlatos statisztikák vezetése, vezesse ezt csak 
Isten mindentudása az élet könyvében, mint 
ahogyan Tóbiás jótetteit, Jób türelmét, szentek 
érdemeit számontartja az Úr. Lelki haladásunk, 
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eredményeink láttán könnyen öntetszelgés vehet 
rajtunk eröt, ami pedig minden érdemünket le
rontja és elveszi. Szóról-szóra igazzá lett és lesz, 
amit a Szent Szűz énekelt: "Levetette a hatalma
sokat a fejedelmi székböl és felmagasztalta az 
alázatosakat." (Lk. 1, 52.) Bízzunk csak mindent 
Istenre: "Vesd az úrra gondodat, ö eltáplál téged, 
az igazat nem hagyja ingani." (Zsolt. 54, 23.) 

A betlehemet nézve eszembe jut, hogy a kis 
Jézushoz elöször a pásztorok kaptak isteni hívást, 
ez a papság hivatását jelenti, mely elsösorban 
hivatolt az égi szót követve nyájával Jézushoz 
sietni. Ez Jézus utolsó szavainak egyike is: "Le
geltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat." Tehát 
a papság és a hívek mint pásztorok és juhok 
tartoznak elsősorban Jézus környezetébe, munka
körébe. A pásztorok felfogták, követték az égi 
szót és ennek jutalmát is elnyerték, mert meg
találták Isten Fiát. Emberi testben, kisded alak
ban, istállói környezetben, j ászolbölcsöben, egy
szerű pólyában - ami mind nem volt arányban 
az angyali szózat égi hírével, csodás voltával, 
rendkívüliségéveL És mégis leborultak és azok 
módjára, akik azért boldogok, mert nem botrán
koznak meg Jézusban - imádták az égi Kis
dedet. - Papi életünk is ilyen. Hivatásunk égi 
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titkos csoda, tele éj j eli varázzsal, csodás fénnyel, 
angyali hangokkal, rendkívüliséggel. - Ahová 
viszont ez a hívás húz vagy küld - az a kopott 
szeminárium, a rideg templom, a sivár káplánélet, 
az istállószerü falu és maga a lényeg: a kisded 
Eucharisztia, a kenyér fehér pólyájában, a kehely 
jászolában. Mégsem szabad ezen megütődni, ked
vet veszteni és visszafutni az álmok éjjelébe -
mert a küldetés és hívás á hit világát adta, mely
nek - akárcsak az égi Kisdednek - minden 
dicsősége b~lülről ·vagyon, 

Elnézve a kis Betlehemet, az is eszembe jut, 
hogy a Kisded az Eucharisztia, Szüz Mária az 
Egyház, Szent József a pap, a pásztorok, kirá
lyok a híve.k, az állatok a természet, az angyalok 
a természetfelettiség képviselői. A környezet vi
szont: a téli hideg, éjjeli sötétség, Heródes gyü
lölködése és ·katonái, római· közöny és augusztusi 
hatalom, zsidó-görög-egyiptomi földi kultúra 
jelenti· azt a miliöt, amelyben a keresztény világ 
él: míg az úrtól távol zarándokol: donec peregri
namur a Deo. Betlehem emberileg nem verseny
képes Athénnel, Názáret Rómával, Jeruzsálem 
New-Yorl{kal: Isten célja nem itt van a földön 
- ezért csak természetes, hogy kisebbségben 
vagyunk, hogy nem vagyunk versenyben előttük a 
földi kultúrát, haladást illetőleg. De amíg az em
bert a lélek teszi és nem a faj, test vagy környező 
világ, addig mindíg Betlehem világa lesz a leg
első, mint ahol a lelki. nagyság külső méretek 
és látszatok nélk~l nevelődik és fejlődik. 

Az isteni Kisdedre ·nézve a nagyobb szerep a 
Szűzanyáé, a kisebb Szent Józsefé. Igy az 
eucharisztikus Jézus is in sinu matris Ecclesiae 
van inkább, mint a pap kezében. A pap mínister 
secundarius, tehát Szent József módjára élet- és 
műhelyközössége van Jézussal, annak és az Egy
háznak kell élnie egészen. A Szent Szüz anyasága 
az Egyház anyaságának elővételezése: az Egyház 
a személyiség titkos jelével önmagán él, anya
ságában szűli nekünk Jézust, jegyességében pedig 
Jézussal minket szűl Jézus számára testvéreküL 
Kifelé a papság látható, érezhető jobban, amint 
a Szentcsaládban is Szent Józsefhez jön minden 
üzenet és tőle indul ki minden intézkedés. A 
papság az Egyház őre, gondozója: virginis virgi
neus custos: osztani kell Szent József tisztaságát, 
titoktiszteletét, gondosságát, áldozatait, háttérben
álló szerénységét és szorgalmát. A papság mun
kássága emeli az Egyház jólétét, Isten házanépé
nek, családjának javát. A papság szorgalma, élet
szentsége, tudománycssága teszi lakályossá Krisz-
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tus tartózkodását közöttün.k. Szent József okos
sága, óvatossága szintén a papság éke, erénye 
kell hogy legyen; elkerülni Heródest, Archelaust, 
észrevétlenül élni a pogány fáraó birodalmában. 
eltűnni a névtelen vagy rosszhírü" Názáretben -
ezt mind el kell tanulnunk tőle és értékesítenünk 
kell az eucharisztikus Jézusra nézve. 

.. Azt gondolták J-ézusról, hogy József fia": 
így Krisztust ma is a papsággal hozzák vonat
kozásba, és ·bár az úr más, mint a papság, a nép 
éppoly viszonyt lát a kettő között, mínt József 
és az isteni Kisded közölt látott: "Nemde ez az 
ács fia?" Ha Jézusnak dolgot adott eme véleke
dés kijavításjl, úgy mennyi árnyat ve\ isteni alak
jára a mí emberi tökéletlenségünk, mióta.a szere
tet áldott önkívületében kiüresítette önmagát és 
mindnyájunkké lett: .. felvette a szolga alakját és 
emberekhez hasonló lett". (Filipp. 2, 7.) Miután 
a pap alter Christus: a pap láttán ítélkező nép 
Jézust ítéli el és hitét is levetkőzi, mert magá
hoz hasonló közönségesnek gondolja a pap sze-

, mélyén keresztül az "úr -Jézust is. Végül Szent 
József halála legyen a pap halálának mintája: 
szorgalmas élet után Jézus és Szüz Mária oltalmá
ban hagyni el a földi életet. Jézus a jövendő élet 
atyja; a király, akinek mindenek - tehát a halot
tak is - élnek. Szűz Mária viszont az élet>még
jelölt forrása, aki Jézust, az élet szerzőjét adta 
és aki a lélek életének elvét: a kegyelmet ki
esdekli. De erre né;,;ve is áll: qualis vita, mors est 
ita: életemnek sem szabad messzebb mennie, mint 
amerre Jézus és Mária lá,bnyomai jártak, kezüket 
kell fognom a földi utakon, hogy ök el ne enged
jék az én kezemet az égi vámnál, mikor minden 
földi poggyászomat le kell adnom és a test ruhá
jából is ki kell vetkőznöm. Szent József a haldok
lók pártfogója, ránk nézve talán még több jogon, 
mint a híveknél, ezért kérjük őt, hogy halálunk 
lehessen az övéhez hasonlóvá. 

Az állatok, a széna, a csillag, az éjtszaka, a 
tél, a természet nevében hódolnak a kis Jézus 
előtt, jelezve, hogy nem pogány, erkölcstelen hit
regék talaja többé a természet színes poétikus 
világa, hanem Isten országává lett, megszentelö
dött. Kiterjedt a megváltás rá is, mint a bűnbe
esés is hatással volt rá, megbomlott paradicsomi 
harmóniája, ezért mondja Szent Pál: " ... min
den teremtmény nyög és vajúdik mindezideiglen". 
(Róm. 8, 3.) És végső sorsa is megdicsőülés lesz. 
Szent Péter joggal vár új eget és új földet a 
világvégi tisztulás után. 

"Ime, megújítottam mindezeket.'' (Apoc. 21, 5.} 
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"Ne -véljéte~, Logy felLontani jötte:~n 
a tör-vényt . " • • 

A törvény fogalma mindíg nyomas:Z'tónak túnik föl 
az életben. Sokan menekülnek előle, mint a pestisest 
szállító mentökocsi elöl. Csak kevesen vannak, akik 
teljesen megértik és Isten bölcs jóságát ünneplik 
benne. Ezért van az, hogy a Hegyibeszéd törvényról 
szóló Krisztusára is zavartan pislo~ott a vilá!!: Mit 
akar ez megint? Mert így szól az Úr: "Ne véliétek, 
hogy fölbontani ;öttem a töményi vaf!y a "rófétákat: 
nem iöttem fölbontan{, hanem beteliesíteni." (Mt. 5, 17.) 

Mielőtt elmerülnénk az Úr szavaiban, értsük meg 
vilá!fosan, ho!fy voltakéoen mi az a törvénv? Az em
l:erek dobálódznak ezzel a szóval. Ezt halliuk lépten
nyomon. Utcán, ,.ryüléseken. társaságban. Feilef!etik a 
tudósok, le;tegetik a tudatlanok és temetik az isten
telenek ... 

Nos, a törvény nem más, mint egy bizonyos sza
bály, amely szerint a teremtett dolgoknak cselekedniök, 
működniök kell. Aki a dolgokat teremtette, az adja 
ezt a szabályt is: az Is•!en. Isten szabta meg, hogy 
miképen fussa pályáját a Jupiter és a Mars. Isten 
írta elő az őszi eső szomorú hullását. Ö szerzett kot
tát a fü·lemüle füttye elé és az Ö tervei szerint nyíl
nak a haranl!virágok . . . Isten azonban nemcsak az 
élettelen dolgok számára adott szabályt. Adott az Ö ' 
eszes teremtménveinek is. Megállapította, ho~y örök 
célunk az Isten hírá~a. mel!dicsöítése és ezzel együtt 
a mi végtelen holdogsáéunk. Ámde meghatározta azt 
is, ho~y mit kell cselekednünk és mit nem szahad 
tennünk, vaéyis megállapította. hogyan kell élnünk, 
ha ezt a célt el akarjuk érni. Ez az örök isteni meg
állapítás az az örök szabály vagy törvény, melyet 
meg kell tartanunk, ha nem akarunk céljavesztett 
teremtmények lenni ... 

- Igen ám, - kiáltasz kedves Olvasóm - de hát 
miböl és honnét ismerern én föl az isteni szabályt? 

A válasz nem nehéz. 
lsten beleírta emberi természetünkbe a törvényt. 

Még a legelvadultabb pogányok is érzik-tudják, hogy 
mi a jó és rni a rossz. Látják, hoéy rnit szabad ten
niök és rnit nem szahad cselekedniök. Olyan népeket 
találtak már, amelyek nem ismerik a repülőgépet, a 
selyemruhát, a kerztyűt, a fogkefét és más hasonló 
dolgokat, de olyan emberekre még sehol sem bukkan
tak, akik ne tudnák, hogy a szülöket tisztelni kell, 
hogy ölni nem szabad, hogv a hazugság tilos . . . és 
így tovább. Nagyon szépen fejezi ki ezt az igazságot 
Szent Pál apostol: ".,.A pof!ányok természet szerirt 
azokat cselekszik, mik:!t a törvény tart . .. " (Róm. 2, 
14-15.) De a természetünkbe frt törvények mellett 
Isten még hallható szóval is tudtunkra adta nem egy
szer, hogy mit kell tennünk és mit nem szahad csele
kednünk. Az ószövetség Sinai hegyén pl. villámlás és 
mennydörgés közölt hirdette ki akaratát, val!yis a 
törvényt. Az újszövetségben az emberré lett Istenfia 
íelentette ki élőszóval is, hogy miképen keH élnünk. 
Törvényeket adott. 

Isten azonhan az ószövetségben is rendelt emberi 
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törvényhozókat és megadta Egyházának is a hatalmat, 
hogy az emberek számára bizonyos kötelező szabá
lyokat, azaz törvényeket hozzon az égbe vezető út 
érdekében. Hiszen igy szólt Péternek az Úr: "És amit 
megkötendesz a lölJön, meg leszen kötve mennyekben 
is: és amit löloldandasz a földön. löl leszen oldozva 
mennyekben is." (Mt. 16, 19.) És még a törvényes 
államhablom is megkaota Istentól azt a iogot, hogy 
kötelező törvényeket adion alattvalóinak. Nem élhet
nénk máskép rendezett viszonyok közl\tt és él! felé való 
törekvésünk bizonytalanabb volna. Ezért inti Szent 
Pál az ö keresztényeit, hogy mé<! a pogány állam
hatalomnak is engedelmeskedjenek, ha az olvasmit 
narancsol, ami nem sérti Isten akaratát. ,.SzükséJ!es, 
hogy engedPlmesked;etek, nemcsak a büntefPs miatt, 
hanem a lelkiismeretért is . .. adiátok meg tehát min
dennek. amivel tartoztok: akinek adóval, adót, akinek 
vámmal, vámot ..... (Róm. 13, 5-7.) 

Ime, el!y rövid piHantás a törvények szövevényes 
vilátl'áha. Szövevényes. de csak látszatra inkább. Nyu
godtan egyszerűnek állítanám. Isten kiielenti akaratát 
vagy természetünkben vagy közvetlenül. szó által 
vagy közvetve a földi törvényhozók útián, és ez a 
törvény. Az erkölcsi törvény, amit kivétel nélkül meg 
kell tartanunk. Akármilyen földi törv~nyhozónak enl!e
delmeskedünk is, de ha a törvény i~azsál!os, akkor 
vél!eredményben mindíg Istennek enl!edelmeskedünk. 
Mert a Szentírás szerint: .. Nincs hatalmassliJ!. hanem 
csak Istentől. amelyek pedig vannak, az lstentól ren
deltettek." (Róm. 13, 1.) 

Gondoliuk át mindezt, föle~ olyankor, midőn a 
gúnvolódák tömegéhen mimagunk előtt is nyúl!nek 
számí! a törvény. Hiszen amint az országút korlátja, 
a tenl!erek világítótornya, a közlekedési táblák csak 
hasznára vannak az emheris~gnek, mert mel!óvják a 
szerencsétlens~gektöl, éppúgy az erkölcsi -törvény is 
hasznunkra van, ha eévszer a lel!nagyobb szerencsét
lensP.t!től, az örök kárhozattól akar visszatartani. Ne 
lázadozzunk a törvényt adó Isten ellen, inkább imád
juk törvé!"vszahó bölcses~gét. Csak akkor nem adna 
törvényt. ha nem szereine minket ... 

És mo~t boncolgassuk az Úr Jézus szavait: .. nem 
;ött~>m fölbontani a törvényt, hanem beteliesítenr·. 

Tudjuk. hogy az írástudók és farizeusok vádolták 
Kri~ztnst: el akari:~. törölni a mózesi törvénvt és a 
nróféták tanítását. Elsősorhan ezeknek válaszol az Úr. 
Azt mondja nekik e ~zavakkal: "én nem akarom 
ml'~szünfetni az ószövetsé/! törvényeit és a próFéták 
tanításait . . . Az ér1 ú;szövetsél!em a régire énül . .. " 
Annak mintegy folytatása. betel;esedése. tökéletesebb 
kiadása lesz . .. A szeniatyák szerint azt is megbir<fette 
itt Krisztus, hogy ö ma,.ra is megtarlia az erkölcsi 
törvényt, va~yis mennvei Atyia akaratát, de követöitöl 
u~yancsak mej:iköveteli annak mel!tartását. Kinyílvá
nHotta azt is. hogy az erkölcsi törvényt mel!tisztftja 
ama sallangoktól és helvielen magyarázatoktól, me
lyekkel az akkori írástudók és farizeusok körülvették: 
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nem betű, hanem szellem szerint kivánja megtartani 
azt. Söt kihirdette, hogy még az ószövetség szertartási 
törvényeit sem törli el nyomtalanul, csak bizonyos 
felsöbb módon, lélekben és igazságban adja vissza 
majd az Ö újszövetségében azokat ... 

Ime, a törvénytisztelő Krisztus eljár a jeruzsálemi 
templom zsidó ünnepeire. Aláveti magát a húsvéti 
bárány törvényének. Adót fizet Ö is. Nemcsak szávai, 
de példájával is előttünk jár. És jól jegyezzük meg, 
hogy az Úr nem csupán megtartotta az ószövetségi 
törVény elöírásait, hanem teljesítette a törvény ígére
teit is. A próféták Öt. hirdették és az Ö nagy művét 
ígérgették évezredeken át. Visszhangozták az Isten 
paradicsomi nagy ígéretét: Ö a sátán legyőzője lesz. 
A pátriárkáknak · úgy beszélt Róla az Isten, mint a 
nemzetek nagy-nagy áldásáróL Az egész zsidó nép, 
a maga történelmével és kultúrájával együtt nem más, 
mint előkészítője, egyetlen nagy proféciája az eljö
vendő Krisztusnak. . . És Jézus abban is teljesítette 
a meilnyei Atya akaratát, hogy a Személyéhez fűzött 
ígéreteket valóra váltotta. Minden úgy történt, ahogy 
megjövendölte Róla az Irás. Születése, menekülése, 
megcsúfoltatása, halála és föltámadása: ininden betel
jesedett. Legyőzte a sátánt és áldása lett a nemze
teknek ... 

Tudod-e, testvér, mi'lyen megren dH ő. figyelmeztetés 
és egyben vigasztalás származik ebből a megfontolás
ból? 

Ime; ·ha ez ígéreteket megvalósította az Úr, akkor 
megvalósítja egyszer azokat is, amelyeket Ö fűzött 
újszövetségi törvényéhez. Pedig ó, mennyi ígéret jár 
együtt Krisztus törvényeivel és parancsaivaL Ha· mind
ez valóban teljesül, akkor igazán boldogok leszünk. 
Csak néhányat idézzünk emlékezetünkbe. Igy szól egy 
helyen: ..... ahol én vagyok, ott lesz az én szaigám 
is". (Jn. 12, 26.) Ugyancsak Ö mondja: "Bizony mon
dom nektek, amit egynek ezen legkisebb atyámfiai 
közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek." (Mt. 25, 
40.) "ts ha valaki nektek italul egy pohár vizet ad 
az én r::n·emben azért, hogy Kriszéuséi vagytok: bizony 
mondom nektek, nem veszti el jutalmát." (Mk. 9, 40.) 
.. ts mindaz, aki elhagyja házát, vagy atyjafiait, vagy 
nővéreit, vagy atyját, vagy feleségét, vagy fiait, vagy 
szántóföldjeit az én nevemért, százannyit nyer és az 
örök életet fogja bírni." (Mt. 19, 29.) Mindenütt ez 
csendül ki: a törvény'isztelök, az Istennek engedel
meskerlők jutalma az örök élet lesz. Ha Krisztus nem 
volna Isten Fia, akkor nem sokat jelentenének . ezek 
az ígéretek, aminthogy nem sokba vennénk azokat a 
fenyegetéseket sem, melyeket a törvény megszegőihez 
intéz. Am éppen eléggé bizonyos az Ö istenséJ!e és 
minden okunk megvan így a gyermeki kiáltásra: Uram, 
Te törvényteljesítő Krisztus, követni akarlak, hogy a 
Te törvényeid nagy ígéreteiben is részem legyen egy
kor. Megtartom mindazt, amit az ószövetségből meg
tartottál számomra, hogy annál lelkesebb híve lehes
sek q tökéletesebb újszövetségi törvénynek ... 

Voltak mindíg tagadéi a törvény erősségének. Ezek 
a ros~zul értelmezett emberi szabad~ág vagy az élet
öröm nevében egyszerűen · elfordultak Istentől és az 
Ö törvényétől is. Hirdették szávai, írással, szépiro· 
dalmi könyvekkel, áltudományos munkákkal egyaránt, 
hogy rtem fontos a törvény és az erkölcs: fő, hogy 
az ember becsületes legyen. Nos, láttuk és látjuk lép
ten-nyomon, hogy ez a szörnyű tanítás hová viszi az 
embert már itt a földön is. Megvalósul e tanítékon 
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a Próféta szava: ..... szemeik vanr.ak a látásra és nem 
látnak, Iüleik a hallásra és nem hallanak". (Ez. 12, 2.) 

Van mindened a földön és mégis nyugtalan a lel
ked? Igen, így van ez, ha nem tiszteled szent félelem
mel a törvényt. 

Semmid sincs és mégis a lélek áldott békéje 
aranyozza be napiaidat? Igen, így van ez, ha szent 
félelemmel tiszteled a .'törvényt. 

Kérdezed, hol!y mi a népek ereiének és boldog
sállának titka? Nos, hát szentnek tartják Isten akara
tát, a törvényt. 

Kívánesi val!y, hogy miféle történelmi erők pusz
títják el a látszólag győzhetetlen birodalmakat is? 
Nos, hát az Isten törvényeinek lábbal tiprásai ezek a 
vé!!zetes történelmi erők ... 

Az elmúlt héten néhány eliyszerü katona utazott 
a pár-kányi gyorson. Szel!ed-környéki földmívesfiúk, 
akík OroszorFzál!ból jöttek haza szabadsál!ra. Élmé
nyeiket beszélték az utasoknak. Az el!yik katona töb
bek közt ezt a kijelentést tette: Mo~t láttuk csak 
igazán. mit jele"t az. ha el!y szerencsétlen népet Isten 
és erkölcs Pélkül nevelnek . . . Micwda szavak. Nem 
püspök és nem tudós tette ezt a megállapítást, csak 
egy józan fejű, tanyai magyar fiú ... 

Igaz, a törvénysértés talán nem üt vissza mindíg 
ebben a földi életben. Vár az Isten. De odatúl, az 
Isten ítélőszéke előtt a legkisebb törvénysértés is m~!!
kapia méMó büntetését. Mert íme, íj!y szól az Ur: 
..... bizony mondom nektek, míJ! elmúlik az ég és 
föld. et!y betű vatty et,!.y por.t el nem marad a tör
vénvbő/, mÍJ! mind me~ nem lesz. Aki tehát lelbont 
egyet a lePkisebb DCirancsolatok közül és úgy tanítja 
az embereket, legkisebbnek fo}! hivatni mennyeknek 
orszápáhon; oki pedi~ mef:lcsPlekszi és tan:ítirr. az 
na;ynnk log hivatni men,.yeknek országában." (Mt. 5, 
18--191 

A S7.en:tírást értelmező tudósok sokfélekéoen ma
gyarázzák e szav,.kat, annyi azonban bizo"yos, hogy 
a törvény na!Syobb ti•zteletét parancsolia bennük az 
Úr és hanl!súlvozza általuk a lelikisebb törvényszel!é
sekért való felelnsséJ!et is, akár már itt a földön, akár 
a túlvilá{fon várion pontos leszámolás ... 

NPkünk a törvérrv i!lenlőinek kPll lPnnünk. Embe
reknek, akik meliértik. hol!y Istentől jöttünk és célunk 
az lsten. Akik elölt vilál!os, holiy a földi élet küzdő
tér c.uoán, amelvhen éop a törvényhez való szent 
ra!Saszkodás~al kell érdemeket szereznünk az örök 
életre. 

A tnrvénv hőseivé /IP[[ hnrüT'k. Emberekké. akik 
vértanúkhoz -és apostolokhoz hasonlitanak. Akik kitar
ték és lfyőzelme•ek, mert nem ismerik a hűtlensél!et, 
a 1á7~dást, a btlnt. Akik Krisztus szavát halll!atíák 
a hétköznapok szürkeségéher:t is: .. Az .>n ittám Pvönvörű
séJJes és az én tPrhem könnvű." [Mt. 2. 30.] És ha 
na!Svon eri\s a vilá!!" kísértése, mely törvénytiorásra 
csábít, akkor eszünkbe jut ismét az evangélium: 
" ... mennyeknPk orszáifa ern.•zflkot f:zenved és az erő
szu.kosak ra~dják el "zt". fMt. 2, 12.) 

ó. hánvszor imádkozzuk elPal!voltan, únottan a 
Miatvánk hannaclik kérését: ..... IP}!yen meJ! " te aka
mtod. mil.énen mPnnvben. u.zonk.>oen itt o földön is." 
E szav~ kk a 1 voltaképen l steP törvé,.,yeinek telies1ilé
sP.t kériiik. Nos hát nanközi éleiünkkel ne hazudtoliuk 
mel! aiku.,.k imáiát. Teliuítiük a törvénvt. immár 
Krif'ztus könnyű és édes if!áját. Igy valósul meg ben
nünk és általunk lsten akarata ... 
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A gyer ... eL.ké lett lsten 

Valamelyik francia királyhoz minden bejelen
tés nélkül, váratlanul toppant be az egyik szom
szédos állam nagykövete. A király éppen kisfiával 
játszadozott. Nyakában gyermekével a földön 
kúszott és vidáman lovagoltatta a kis trónörököst. 
A nagy,követ zavartan megállt. Meglepte ez a 
szakatlan jelenet, hogy az uraikadót ilyen furcsa 
helyzetben találja. Már éppen tapintatosan vissza 
akart vonulni, amikor a király észrevette öt. 
Mosolygó arccal felegyenesedett, letette fiát és 
közelebb lépett a váratlan vendéghez. 

- Most ön nem a királyt látta itt, hanem az 
édesapát. 

És a nagykövet, amikor ezt a kedves epizódot 
elmesélte, hozzátette: 

- Soha ilyen nagynak nem láttam még a 
királyt, mint akkor, amikor a gyermeke kedvéért 
gyermek tudott lenni. 

Valahogy ez a történet jut eszünkbe, amikor 
a szegényes betlehemi istálló szúrós szalmával 
bélelt bölcsőjében szendergö Gyermekre esik 
tekintetünk. 

Soha ilyen nagynak, ilyen szeretetreméltónak, 
ilyen vonzónak nem· láttuk még az Istent, mint 
karácsonykor, amikor a bűn útjára tévedt embe
rekért gügyögő, síró gyermekké tudott lenni. 
Magára vállalta a tehetetlen, anyai szeretetre 
szoruló csecsemősorsoL Lemondott angyali hódo
lattól körülvett égi trónusáróL Lejött közénk a 
földre és a pásztortüzek apró csillagaitól ragyogó 
téli éjtszakán felsírt gyámoltalan gyermekajká
nak vékony hangocskája. 

Nem csoda, hogy ez a bájos jelenet annyira meg
kapta a szépet szeretö emberlelkeket. Az Isten
gyermek kedves alakja ihletője lett a legnagyobb 
művészek ecsetjének, és azok szebbnél-szebb al
kotásaikban szinte versenyezve igyekeztek a szí
nek hódoló pompájával megörökíteni a jászol
bölcsőben fekvő vagy édesanyja karjain pihenő 
isteni Kisdedet 

Ez a vonzó nagyság húzza minden év kará
csonyán Betlehem felé az Isten elgondolásainak 
nagyságától elbűvölt emberi lelkeket. A gyer
roekké lett Fiúisten születésnapja újra gyermekké 
varázsolja még az élet terhétől roskadó vállú 
aggastyánokat is, akik a karácsonyfák pislogó 
gyertyái mellett visszaálmodják a rég letűnt idő-
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ket, amikor ök is szívszorongva várták a kis 
Jézus érkezését jelző csengő csilingelését. A 
gyermekeik vagy unokáik ujjongó szemében meg
látják ismét az elmúló élet minden szépségét, 
minden örömét, amit a kisded Jézus nevében 
szereztek nékik szeretö szívek. Most gyermekké 
válnak újra ök is. Jézuska váró kisfiúkká, kará
csonyi ajándéknak örülö kislányokká, akiknek 
szívében láthatatlan angyalkezek gyujtagatják az 
emlékezés színes gyertyáit a soha ki nem alvó 
reménység zöldszínű fenyöágain. 

Most nem gondolnak arra, hogy odakint 
emberirtó vadviharban népek halálos háborúja 
tombol. Megfeledkeznek a nehéz időktől vállukra 
rakott áldozatok súlyos terheiről. Körülöttük eiül 
a harci zaj, minden sírás, 'keserű sóhaj, panasz
szó elcsitul, s helyettük a békességet hirdető an
gyalok éneke muzsikál a jászol fényében úszó 
lelküknek rejtekén. 

De nem csupán álmodozást, romantikát, az 
élet komor képei elöl való menekülést, néhány 
órás ünnepi hangulatot jelent nekünk a barlang
istálló jászolában síró picike gyermek, hanem 
erőforrást, lelkesedést, újabb felbuzdulást is ád 
az ünnepek mögött reánk várakozó, lélekszürkítő 
hétköznapokra is. 

Amikor Brabant hercege a 12. században meg
halt és utána alig egyéves fiacskája örökölte a 
trónt, az ország ellenségei elérkezettnek látták az 
időt, hogy megtámadják az elárvult ország hatá~ 
rait. És a derék brabantiak felkészültek az ütkö
zetre. A csatatérre magukkal vitték a kis herce
get is. Bölcsőj ét egy fűzfára függesztették, hogy 
mindenki láthassa öt a harc hevében. És bár a 
gyermek nem osztott parancsokat, nem intézett 
hozzájuk lelkesítő szavakat, de az a tudat, hogy 
itt van közöttük, őérette küzdenek, bölcsőjének 
puszta látása annyi hősiességet öntött katonáiba, 
hogy azok fényes győzelmet arattak az ellenség 
felett. 

Ilyen csodát művel a szebbért, a nemesebbért, 
a tisztább és ideálisabb emberi életért küzdök 
szívében a betlehemi bölcső isteni gyermekének 
kedves látványa is. Ránéz a már-már csüggedő 
lélekre és új küzdelemre acélozódik akarata. 
Bizakodó lélekkel tovább harcol az angyalok által 
hirdetett programm megvalósításáért: áz Isten 
dicsöségéért és az emberek békéjéért. 
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Szent Bem!t, Damaszcéni Szent János, Szent 
Bonaventura vagy Duns Skotusz nem találnak elég 
szép és megfelelő jelzőt, amely Mária szeplőtelen hó· 
iehérségét ki tudná fejezni. 

Miért találnánk mi 1 
Immaculata. 
Az emberek legjobbjainak hite kezdettől fogva 

megvolt, hogy a Teremtő úristen az elvesztett para
dicsomol valamiléle formában és alakban, de vissza
adja u: emberiségnek. Sőt e második kiadásnak 
nemcsak elveszíthetetlennek kell lennie, de szebbnek 
is, m.int az első. 

· Szeplőtelen fogantatás ünnepén m.inden különös 
rávezetés és erőltetett hasonlítás nélkül, önkénytele
nül elénk döbben, hogy a második paradicsom 
csakis a Szeplőtelen, az Immaculata lehet. Senki más! 

Potem.kin is megígérte Katalin orosz cárnőnek, 
hogy a Krim-félszigetet Paradicsommá alakítja. Po
temkin 26 milliót kapott erre a célra. Elpazarolta. 
Mikor a cárnő látni akarta a "p_aradicsomot", Potem
kin deszkából és kemény papírokból készíttetett 
házakat, elejüket kifestette, embereket parancsolt 
erre az alkalomra oda, nyájakat tereltetett, a kikötőbe 
hajókat gyüjtetett. 

A legutóbbi időben is kisérlet történt Amerikában, 
a korlátlan lehetőségek hazájában arra, hogy az el
vesztett édent visszavarázsolják. Megtalálják a buja 
természet pazar tobzódását, amelyhez adódik a mo
dern technika és kultúra m.inden előkelő fényűzése. 
De valahol hibás a számítás. 

Potemkinnél is meg a mai dollárkirályoknál is. 
Hiányzik a tulajdonképeni lényeg, ami a paradicso
mol igazán Paradicsommá teszL 

S e b h e l y e s emberek akarják megvalósítani a 
nagy terveti Eleve hibás. Mert a Paradicsomnak 
egészen hibátlannak, tökéletesnek, maradéktalanul 
szépnek kell lennie. 

A szent írók különös ihlettel írnak a Libanon, a 
Tábor vagy Jerichó szépségeíről. Csak felsőfokban 
akarnak beszélni a hegyeknek elragadó természeti 
szépségeiről, melyek a hófehér, vakító fényességtől 
kezdve egészen a délszaki pálmás vidékek pompázó 
szépségéig m.indent felölelnek. 

A Szeplőtelen szebb ezeknéL Hasonlíthatatlanul 
szebb! Damaszcéni Szent János szerint: Salamon 
hallgasson el m.inden bölcseségével, hogy nincs többé 
új a nap alatt. Van új, melynél újabb nem lesz soha. 
V an szép, melynél szebbet elképzelni, kitalálni nem 
fog senki soha. 

Ez Mária paradicsomi szépsége. 

Hozzá képest mi m.indnyájan csak papírmaséból 
készült alakok vagyunk, vértelen és sebhelyes figu
rák. Mária az első igazán szép ember a paradicsomi 
bukás után. Az első tökéletes Teremtmény: a maku
látlan, szennytelen és romolhatatlan Szépség. Az 
anyagi és eszmei valóság együtt látása és együtt 
élése, m.int ahogy a liliom is gyökereiben még nedves 
és sáros föld, de szinnai: szín, illat, ritmus és szép
ség. Tökéletesség, szentség, lelki fehérség és hófehér 
tisztasága a Szeplőtelen szépségének jegyei. Minő 
gyönyörűség ezeket a jegyeket szemlélni Szeplőtelen
kor és nyomában mily büszkeség ébred bennünk 
emberméltóságunk ekkora megtiszteltetésére. 

A Szeplőtelen Fogantatás mutatja a legvilágosab
ban, hogy Mária "az örök világosságnak folt nélküli 
tükörképe és jóságának képmása". (Sap. 7, 26.) Máriá
nak ebben a felmagasztalásában és kegyelmes ki· 
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választásában azt kell értenünk, hogy amint a tükör 
csak tisztán, folt nélkül ragyogtatja vissza a napot, 
ágy Mária mutatja a teremtmények közölt a leg
tisztábban az Isten fölségél és vele együtt jóságát, 
mert folt nélkül való, sebhelytelen, hibátlan, malaszt
tal teljes, egyszóval: szeplötelen. 

Ha nincs folt az Istenen, nem lehet szeplö az 
édesanyján. 

Amennyire i m á d a n d 6 az Isten, annyira c s o
dálandó Mária. 

A szeplötelen fogantatás isteni tényében mindenek
előtt a mindenhat6 úristen nagyságát kell i m á d
n u n k. Az egek elmondják az Isten dicsőségét, a 
teremtett világ hirdeti az Alkotó nagyságát, de a 
Szeplótelen Fogantatás mindennél jobban prédikálja: 
mily nagy az Isten, mily nagy az Istetil Mária egye
dülálló és senkivel össze nem hasonlítható, páratla
nul szép kiválasztása: az Isten minden fölött álló, 
hatalmas értelmének, zseniálisan kigondol6, elrendező 
eszének munkája és megközelithetetlen szentségének 
szükségszerű követelménye. Ha a rózsa nem csupán 
szépség, hanem erő is, mégpedig a nagy Isten erejé
nek és hatalmának kifejezése, mit mondjunk akkor 
a sze~lötelen fogantatáskor földi életét megkezdő 
R6zsaszálról, aki az Isten teremtő akaratának hibátlan 
kivirágzása, remek, szines, gyönyörűséges lerajzolása. 
Mária szeplötelen fogantatása: az Isten erejének 
teremtő akaratából létrejött legszebb alkotás. Léte 
első pillanatában már bevégzett tökéletesség, teljes 
fényű és teljes virágzású folttalan Szépség. Azonnal 
vonatkozásban van az Istennel, a kezdet és vég
nélküü örökkévalósággal. Mária, ha a szeplötelen 
fogantatásban kapott földi életkezdetet, csak azért 
kapta Istentől ezt, hogy rendkívüli hivatása míatt a 
teremtmények közölt elsőnek ö kapjon majd végte
len, soha el nem múló életet, örökkéval6ságot. A leg
több joggal; hisz ö hozza azt, Aki megnyitja az örök 
élet kapuját. Míly nagy az Isteni 

Csodálandó Mária ... 
Mert egészen szép a szeplötelen fogantatásban. 

Nem lehet szép, helyesebben e g és z e n szép az, amí 
csupán csak érdeklódést, meróben c s a k tetszést 
vált ki. A keresztény filozófia szerint szép az, amí 
a tökéletesség tiszta fényében, a tündöklő és világos
kodó jónak formájában lép elő. Mária tehát ezen 
df!finicí6 szerint is szép, egészen szép. Van egy 

Uhmk 

másik definíció ls, mely szerint szép az, ami meg
közelíti a Géniuszt, helyesen, amí legközelebb áll az 
Ideálhoz egész formájában és tökéletességében. 
Mária szépségének fokmérője: az Isten. Tehát az 
abszolút és bevégzett tökéletesség. Mária a legjobban 
megközelíti épp a fogantatás szeplötelenségében. Ez 
ugyanis egyetlenegy embernek sem adatott meg, oly 
kitüntetés tehát, amelyet Isten csak egyedül Annak 
akart adni, Aki az összes teremtmény közül a leg
kiválóbb, a tökéletesség tiszta fényében. Amint a világ 
kódexe az Isten szeretetének és teremtő jóságának, 
éppúgy Mária kódexe az Isten szentségének. Mily 
szentnek kell lennie az Istennek, ha ennyire vigyázott 
Mária fogantatásárai Érthető. Az abszolút Szentség 
szetltséget követeL A legnagyobb Tisztaság tisztaságot 
kíván. Nem akármilyent. Nem elégszik meg fél vagy 
darab megoldással. Százszázalékos kivánalma van. 
Akitól az örök Ige testet vesz, Aki a legteljesebb 
imádást igényli, annak olyannak kell lennie, aki az 
emberek részéról a legnagyobb csodálatot érdemli. 

Minden szépség itt a földöil. a végtelen szépségből 
veszi eredetét, mely az Isten lelkében van. E nélkül 
az ember nem érti meg az igazi boldogságot. A bol
dogság vágya az emberben végtelen, azért, mert ös
forrása e boldogságnak az Isten. A paradicsom végte
len boldogságot követel, ez pedig nem elégíthető ki 
másSal, csak az IstedneL 

Mária kezdettől fogva birtokolta ezt az igazi 
boldogságot, mert kezdettól fogva lefoglalta magának 
ennek a boldogságnak ősforrása. 

Immaculata. 
Létének első pillanatától fogva. 
Vannak a vízözönt ábrázoló reprodukci6k közt 

olyanok, amelyeken az emberek a hegyekre mene
kiiluek s mikor már oda is feljut a víz, némelyik 
embernek csak a feje látszik ki a tengerárb61, de 
ékszerét még tartja ki a vízból .•• 

Mikor a bűn, az ördög munkája tönkre tette az 
első paradicsomot, az Isten ereje egyetlen Ékszert 
kiemeit a romlás világából. Ez többet ért, mint az 
egész bűnben fuldokló világ. Ez Mária, az Immacu
lata. 

A szeplótelen fogantatás megmutatja: milyen nagy 
az Isten és milyen szép Márlal 

Az egyik lmmaculatus, a másik Immaculata. 

Kará«:sonyi gondolato~ Szent Bernáttól 
(T3redél.el. Szent Bernát noŰYelnel. t3LL l.ötelre teryezell fordításáLól) 

Az úr születésének szemléletében három 
dolog kapja meg lelkemet; egymást kizárni 
látszó események, szinte csodája az ellentétek
nek: a született kicsi gyermek: Isten; az anya, 
akitől születik: szüz; a születést nem kiséri 
fájdalom. Új csillag ragyog fel az égen, angyal
hírnök csendít nagy örömet, hatalmas égi karok 
dicsérő himnusza zeng, Isten dicsöségének 
éneke zendül, békeszólamok szálnak a jóakaratú 
emberek felé, pásztorok futnak elő sietve, igaz
nak találják a nekik megjelentett hírt, a hír 

rohan tőlük tovább, s aki csak hallja, csodálat 
fogja el. Mindezek s egyéb kisérő körülmények 
nem emberi gyarlóság müve, isteni erő kisugár
zásai. . . Nem e fényes keret kell nekünk, ... 
hanem e fényes keret tartalma. . . Mindenkép 
úgy találom, hogy lelkemhez inkább a születés 
ideje, helye, a csecsemő gyengédsége, a kisded 
gőgicsélése,. könnyei szálnak, aztán a pásztorok
nak szegény sorsa, virrasztása, akiknek először 
hirdették meg az Udvözítö születését. Ezek szól
nak lelkemhez, értem történnek, ezek dobban-
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nak elém ajánlkozva, hogy a belőlük sugárzó 
erényeket kövessem. 

Télen született, éjtszaka jött a világra az Úr. 
Mit gondolsz, véletlenül történt-e, hogy könyör
telen, zord időben, éjtszakának idején jött e 
világra? Hát·nem ura ö télnek, nyárnak, nappal
nak és éjtszakának?... Istennek e világba 
ké&Zülö Fia, akinek hatalmában volt, hogy tet
szése szerint válassza meg az időt, a zordonab
bat választotta; nehezebb volt ezt elviselni, 
különösen csecsemőnek, főkép annak, akinek 
anyja annyira szegény volt, hogy alig volt 
pólyája, mivel betakarja, alig akadt jászol, hová 
lefektesse. 

f:jtszakának :idején akart világra jönni. Jöj
jetek ide, kik sajátmagatok kürtölitek önnön 
dicsöségteket! Krisztus a hallgatás csendjét 
többre becsülte, ti azt választjátok, amit ö meg
vet . . . Krisztus hallgat, nem kérkedik, nem 
dicsőíti, hirdeti önmagát, de hirdeti az angyal, 
hatalmas égi sereg zengi dicsőségét. Te is, ki 
Krisztust követed, rejtsd el talált kincsedet; 
szeress csendben a világ elöl megvonulni; dicsér
jen mások ajka, te csak hallgass. 

Szent Pál apostol 
(2 (3?)- 67. Kr. u.) 

Pál misztikus imája. 
(Ill. folytatás.) 

Pál, mint általában a misztikusok, nemigen szeret 
Istennel való belső, rendkívüli érintkezéseiről beszélni. 
Misztikus kegyelmei örökre ismeretlenek maradtak 
volna, ha ellenségeinek támadásai, magasabb érdek
ből bizonyos megnyilatkozás«:~kra nem kényszerítik. 
S2.erencsés, mondjuk gondviselésszerű véletlennek 
köszönhetjük, hogy magasabb imaéletéről a fátyolt 
fellebbenthelle és megtudjuk tőle, hogy volt eset, 
amikor a harmadik égig ragadtatott és titkos igéket 
hallott, amelyeket embernek nem szabad kimondania. 
Voltak ezenkívül látomásszerű kinyila·tkoztatásai is, 
melyeknek igazi természetéről azonban éppen nagy 
szerénységénél és ebből eredő szükszavúságánál fogva 
ítéletet alig formálh<.tunk. Hogy pedig ezek az élmé
nyek nem hisztérikus jelenségek, hanem igazi miszti
kumok, arról teljes bizonyosságet nyujtanak Pál jel
leme és egész magatartása. Csak kikényszerítve árul 
el azokból egyet-mást. Aztán nagyon óvatos a rend
kívüli dolgokkal szemben, tudva, hogy olykor a sátán 
a világosság angyalának adhaJtja ki magát. (Il Kor. 
11, 14.) 

No meg maga Isten is gondoskodott, hogy az 
effajta kitüntetések öt elkapottá, dicsekvövé ne 
tegyék é& Igy a tévedések zsákmányává ne essék. 
Rá bocsát mélyen megalázó küzdelmeket és szenve
déseket. (V. ö. II Kor. 12, 7.) 
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Barlangistállóban születik, jászol a fekvő
helye, pedig nemde róla mondja a Zsoltáros: 
.. Enyém a föld kereksége s mindaz, ami rajta 
vagyon." Hát miért választja a barlangistállót? 
Csak azért, hogy megvesse a földi dicsőséget, 
hogy kárhoztassa a világ hiúságát. 

Még meg sem tud szólalni a kisded, s mégis 
minden, ami vele, körülötte történik, hangos 
kiáltás, világba hangzó evangéliumhirdetés; még 
gyöngéd kis kacsói is prédikálnak. Itt minden 
a világi gondolkozásmódot vádolja, itt valóban 
igaz átértékelés folyik. 

Menekülj az élvezet poharától, aljában a 
halál leselkedik rád; tarts bünbánatot, mert 
mennyországba visz. Ezt az evangéliumot vetítik 
elénk az istálló, a jászol, ezt hirdetik az isteni 
Kisded felénk tárt kis kacsói, gyöngyöző köny
nyei, gőgicsélő hangja. 

Mily sok földi előkelőség, hatalmasság, sok 
evilági bölcs pihent párnás pamlagon (azon az 
éjtszakán). s egyiküket sem méltatta Isten arra, 
hogy lássák az új csillagot, megtudják a boldo
gító örömhírt, hallgassák éneklő angyalok ajká
ról: dicsöség mennyben az Istennek! 

lrtaz Mftller Lajos S.J. 

Szent Pál és a liturg'Lkus ima. 

Vannak, akik Szent Pálhan látják a közös egyházi, 
tehát liturgikus ima atyamesterét. Annyit, de nem 
többet állíthatunk, hogy ö a közös imát nagyra
becsülte és abban ?lkalomadtán mindíg részt is vett. 
Felmegy a jeruzsálemi templomba imádkozni, részt
vesz a szertartásokban és áldozatokban. Bárhol misz
sziós körútjain megfordul, első útja a zsinagógába 
vezet, résztvesz honfitársai közös istentiszteletén, 
Traaszban egész éjjel tart szentbeszédet, ílletöleg a 
kenyértöréssel kapcsolatos ájtatosságot. Apostoli 
tekintélyével közös imákat rendel el. (l Tim. 2, 1-2.) 

Szigorúan örködik az istentisztelet hagyományos 
módja felett és rendreutasítja az effezusi nöket, akik 
ezen magukat túl akarják tenni. Ostorozza a Ko
rinthusban az eucharisztikus összejövetelekkor becsú
szott rossz szokásckat. Az őskereszténységben lsten 
olykor egyeseknek csodá!a.tos, karizmatikus ajándé
kokat adott. Igy pl. némelyek az istentisztelet alatt 
elragadtatásba esve feleltek, hangosan imádkoztak, 
énekeltek, hálálkodtak. A többire, aki ily ajándékban 
nem részesült és a dologból mit sem értett, ez persze 
érthetetlen volt és legkevésbbé sem épületes. Pál 
bátor kézzel nyúl a dologba és nem fél, hogy ezáltal 
a Szentlelket megszomorítja. Előtte első a szép rend 
és az istentisztelet épületessége, méltósága. Kijelenti: 
,,Isten nem a zűrzavainak Istene, hanem a békes
ségé!" (l Kor. 14, 33.) 



december 1. 

"Az Egyházban inkább akarok öt szót mondani 
értelemmel, hogy másokat oktassak, mint Hzezer szót 
nyelven." (l Kor. 14, 19.) Mert: "aki nyelven beszél, 
önmagának szerez épülést, aki azonban prófétál 
(vagyis tanít), Isten Egyházának szerez épülést"'. 
(U. o. 14, 4.) Talán bővebb megfontolásra késztetik 
ezek a szavak azokat a liturgikus túlzókat, akik sze
retnék, ha a nép a szentmise alatt csak latinul 
énekelne. 

Pál azonban, mint e fejtegetésekből is kitűnik, 
éppen nem becsülte le a magán-áhítatot, és nagyon 
méltányolta az egyéni lelki életnek átütő erejű jelen-

, 
Es az Ige testté lett • • 

Szédítő magasságban ragyogbtja fel Szent János 
evangéliumának elején az Igét, a második isteni Sze
mélyt. Nem esik-e túlmessze tőlünk? Nem jut-e azoknak 
az óriási é~itesteknek, lángoló napoknak sorsára, 
amelyeknek fénye nem jut el hozzánk? 

Nem! ű nem veszett el számunkra. Az evangélista 
biztosít minket erről, amikor nyomatékkal mut~t rá, 
hogy Istenen kívül "mindenek": az angyalok, emberek, 
állatok, növények, egv.szóval: az egész teremtett világ 
s annak nemcsak alakja, formája, hanem anyaga is 
"űáltala lettek". 

Ha az Ige által lett minden, "az Istennek", az 
Atyának talán nincs is része a teremtésben? Van, mert 
közös mindenük; közös a müködésük is, tehát közö
sen teremtettek mindent. Szent Jánost azonban az Ige 
érdekli most: meg akar bennünket győzni arról, hogy 
ű nem veszett el számunkra, ezért nem említi .,az 
Istent" és ezért hallgat egészen a Szentlélekröl. 

"Nála nélkül ... ", az Ige teremtöereje nélkül "nem 
lett semmi, ami lett". S ami lett, az az Ige szépségé
nek, jóságának, szeretetének, fényének, életének vetü
lete, visszfénye. Homályosan csengnek e szavak. Hason
lat talán fényt derít rájuk. Melyik gyermek nem sze
retné édesanyját? S ha ért valamit a rajzhoz, nem 
iparkodik-e öt megörökíteni? Minthogy ez nem 
sikerül neki, azért legalább körülvonalazza az édes
anyai arcnak fali árnyképét Az Atyának a Fiú iránti 
szeretete pattantotta ki a teremtés gondolatát. A 
A teremtés maga az Atyának, a Fiúnak és a Szent
léleknek közös müve. A mintát, a példaképet, az 
eszményt hozzá az Ige szépsége, jósága, szeretete, 
élete, fénye szolgáltatta. A míndenség szövedé~e tehát 
és annak mindenegyes szála: én, te, ó stb. - az Ige 
szépségének, jóságának, szeretetének, életének, fényé
nek szeretettöl remegő isteni kéz alkotta árnyékképe. 

"űbenne élet voll ... " ű, az ige mínden Iét, nún
den élet forrása: csak annyi élet van a véges lények
ben, akár természetes, akár természetfölöllí, ameny
nyit az Igéból merltettek. A természetfölötti, kegyelmi 
élet világosság és inditás az értelem, illetve akarat 

• Lásd az Utunk novemberi számában: "Kezdet
ben volt az Ige ... " 

Utaak. 

töségét az önmegszentelésnek nagy munkájában. Hi
szen n::inden szavából, betűjéból kisugárzik nevezete
sen az ö, mondhatnám, egyéni áhitata az úr Jézus 
isteni sumélye iránt, az ö krisztocentrikus beá!Htott
sá.ga. 

És a középkori fenséges mísztika mintha csak az 
ö szavának volna visszhangja: "Krisztussal együtt 
kerasZJtrefeszíttettem, élek, pedig már nem én, hanem 
Krisztus él énbennem. Amit pedig most testben élek, 
az Isten Fiában való hítben élem, ki szerelett 
e n g em és önmagá.t adta é r t em. (Gal. 2, 19.) 

(Vége.) 

* • 

Irt a • Petru..:L .l\ nt al §. J. 

számára. Innen, hogy "az élet volt az emberek vilá
gossága". 

"És a világosság a sötétben világít ... " A para
dicsomban az őskinvilatkoztatás, késöbb a próféták, 
a józan ész, a lelkiismeret és a jó sugallatok által. 
Az eredmény mégis gyászos. A megvilágosodás 
ugyanis az emberi szabadakaraton múlik. Minthogy 
pedig a bűnö~ gyülöli a világosságot és szereti a sötét
séget (Jn. 3, 19-20), azért nem megy világosságra. 
Innen, hogy "a sötétség nem fogta fel" a világos
ságot. 

Ez a világosság nem a Keresztelő. "Volt egy em
ber, Istentől küldve, kinek neve János." Lelkes hívei 
uj1,yanis összetéveszAették öt a Messiással, a pirkadást 
Napnak nézték. Bár c~odálatosan ragyogott, de azért 
nem ő volt az igazi világosság, fényét az Igének 
köszönhette, amint a Hold a Napnak. Istentól kapott 
hivatása volt, hogy tanúsá.gtételének fényével előké
szítse az embereket az igazi világosság befogadására, 
amint az evangélista mondja: "Ez tanulságul jött, hogy 
tanúskodjék a világosságról, hogy mindenki higgyen 
ö általa. Nem volt ő a vilá!1,osság, hanem hogy tanú
ságot tegyen a világosságról." 

Amint a pirkadás! követi a Nap, úgy János után 
"eljött a világba az igazi világosság, mely minden 
embert megvilá~osít". Most már nemcsak a rr•essze 
távolból adott életet az embereknek és világosította 
meg öket, hanem személyesen keztük "volt ű a világ
ban". Bár .,a világ Ű általa lett", mégsem "ismerle 
meg űt", Teremtőjét, Alkotóját. Söt mi több! Mikor 
"tulajdonába jött", ahhoz a néphez. melyet az Úr év
ezredekkel elóbb kiválasztott a Messiás fogadására, 
.,övéi nem fogadták be űt". Már az is örök rejtély, 
hogy a világ nem ismerte föl Alkotóját, de hogy 
Izrael nem fogadta be az űdvözí•löjét, az a válasz
tott nép és a várva-várt Messiás történetében a leg
fájdalmasabb mozzanat. 

Izrael a maga egészében nem ismerte me~ ugyan 
az igaz világosságot, mégis akadtak, - ha kevesen 
is - akik mej.Snyílották szemüket a köztük megjelent 
világosság előtt. És .,míndazoknak, akik befol!adták 
űt", vagyis azoknak, "akik hísznek az ű nevében" s 
nem botránkoznak meJ! származásán, szeJ!ény ember 
sorsán, akik úgy vallják Messiásuknak, ahogy törté-
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neimileg bemutatkozott, - ezeknek "megadta a hatal
mat, hogy Isten' gyermekeivé legyenek". 

Isten gyermekeivé legyenek ... 
Ember mohát nem fogadhat fiává. Miért? Mert 

nincs hasonló természetük. Az örökbefogadónak és 
örökbefogadandónak ugyanis hasonló természetü
nek kell lennie. Márpedig a:z ember messzibbre esett 
Istentől, mint a m,1ha az embemől. A természetről 
tudjuk, hogy születés által kapjuk. Hol!y tehát isteni 
termész~üek lehessünk, újra kell születnünk - a 
keresztségben Istentől. Itt ugyanis nem használ sem
mit a puszta vérségi kötelék. I.sten gyermekei csak 
azok, "akik nem vérből, sem a test ösztönéből, sem 
nem a férfi indula tá ból, hanem Istenből születtek". 

Az Ige személyesen jött a világba, az i!!az világos
ság a legszorosabb kapcsolatba lépett a Föld fiaival. 
Ennek módjáról hallgatOitt eddig az evan~élista. Most 
azonban ez is rámutat: 

.. És az Ige testté lett, 
és miköztünk lakozott; 
és láttuk az ö dicsőségét, 
mint az Atya egyszülött dicsőségét, 
telve malaszttal és igazsággal." 

Az Ige testté lett ... Közénk jött az Ige, a leg-

Irodalo ... 
Tomka Á~oston S. J.: SALAMON KINCSE. Bo., 

1942. Korda kiadása. 264 l. Ara P 4.-, kötve P 6.50. 

Nagyszabású és alapos tanulmányokra felépülö 
re~ényt nvujt a szerzö olvasóinak, de nem a regé
nyek szokásos tálalásával, hanem valóban szakszerű 
ismeretekre építi fel az eseményeket, elsősorban 
meglep a vegytan. fizika és a rokonismeretek elméleiti 
és gyakorlati tudása. A fiatalság valóban neki szánt 
és irt és érdeklődéséhez szabott munkát kap. mely 
nemcsak szórakoztatja és gvönyörködteti. hanem 
hasznos isiT'eretekre és elmélyülésre is tanítia. Ezek 
előrebocsátása után bemutatjuk a föh<"st, Salamon 
Ároádot. Árpád apja leron~volódva tér vissza a 
vilá.rháborúból kis családia körébe. Az elszakítolt 
Erdélvben marad és á.llá.st váll"! a postán~!. de az 
erőszakos román hatósá~ok előbb atvai örökségéből 
for~atiák ki, azut.ín állásából távolítják el, vé~ül 
lakását is lefo~laliák és áttoloncoliák a határon. Az 
óhazában állást kap, fiának a le~iobb nevel"st adja, 
aki aztán mint mérnök helvezkPdik el. De nincs 
nyugta. hazamegy a felszabadult Erdélybe, itt érde
kes leletre bukkan a hegy alatti barlan!!ban: aranyra 
és más, még értékesebb anvaQra, melvet ö bélborium
nak nevez el a közeli Bélbor-hegyről. Janán rr:érnök 
barátiával lázasan dol~ozik külön e célra berendezett 
műhelytelepén. A feldol!l'ozott aranvon és bélboriu
rnon 160 ezer né~vszödkilométer területet vóc,.írol 
Ausztrália sivata~i .részéből, melvet fokonként termé
kennvé változtat. Közben ellopják a sidney-i bank 
oincéiéböl a Salamon-kincsnek nevezett anny- és 
bélborium-letétet. Keresik a tettest. a szálak Salamon
hoz vezetnek. Menekül, de elfogják. vizsl!álati foli
ságba helyezik. Igazolni akaria magát. de a bíróság 
nem ad hitelt önil!azolásának. Barátja. O~lsh"ma Félix 
sel!ít kibogozni az igazságot. aki már Erdélyben is 
támogatta új felfedezése feldolgozásában és értéke-
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szorosabb kapcsolartba lépett velünk azáltal, hogy 
emberi testet öltött. Megmaradt ugyan annak, ami 
volt: Istennek, mégis azzá lett, ami nem volt: em
berré. 

"Mi köztünk lakozott", vagy amint az eredeti 
szöveg mondja: "sátrat vert köztünk", nem átmeneti
leg, hanem tartósan, úgy, amint annakidején Jahvé 
az ö népe között. S amint a szövetség sátrát, majd 
késöbb a jeruzsálemi templomot, betöltötole az Úr 
dicsőségével. 

"Köztünk", kortársai közt ,.vert sái!ort". A szem
tanúk körét erre beszűkíti az evangélista arra a 
kevésre, akik Kri!.ztusnak külsö megjelenésén, csoda
tettein, elragadó ékesszólásán túl meglátták a lel
két; akik - hogy úgy mondjam - nemcsak a lefüg
gönyzött ablakon á~szüremkedö fényt szemlélték, hanem 
gyakorlott szemmel meglátták benne a terem pazar 
csillogását. Ezek közé tartozott Szent János és né
hány, a hitttől megvilágosított társa. Ezekről mondja 
ö: "és láttuk az ö dicsőségét". És ez nem akármilyen 
dicsöség, hanem "mint az Atya e!!yszülöttéé". az Atya 
egyetlen Fiát megillető, isteni dicsöség, mely olyan
nak mutatia űt, mint az Istent, "telve malaszttal és 
igazsággal". 

sítésében. Bravúros eljárással felhajtja a rablóbandát, 
ennek vezérét. egy kínai fémöntöt, aki már Erdélyben 
is dolgozott Salamon üzemében s elleste a mérnök 
féltve őrzött titkát. Ez beállt a bankba kapusnak és 
folyosóörnek, ahonnan egy szervezett rablóbanda 
sel!ítségével és a vezértitkár támogatásával ellopta 
a hatalmas mennyiségü bélboriumot és egy szíl!etre 
menti. Míg a kínai távol van, barátai elszállítják az 
1500 láda bélboriumot a ~zigetröl, de a vizsgálatra 
kiküldött ausztráliai hajókkal harcba keveredve, kin
csestül elsüllyed a tengerbe. A kínait és főcinkosát 
Sidneyben kihallgatják, az igazság világossá lesz, 
Salamont szabadlábra helyezik s diadallal tér vissza 
a gyarmatra, melynek neve Árpád-földje és fővárosa 
újbuda. A négy világrészen lejátszódó események zaj
lása érdekfeszftö, sokszor lélekzetelállító hatást 
gyakorol az olvasóra. Igazolja e történeti elbeszélés, 
ho~y Benjamin Barnának igaza volt, mikor elfalazta 
a kincset, s óvta az utókort az aranytól, mert az 
arany önzövé tesz, kegyetlenné merevíti a lelket, hara
~ot szít, irígységre sarkall és mindenféle bűnbe sodor. 
Salamon Árpád- é~ japán barátja nemes jelleme távol 
van e bűnöktől, de az arany, mellyel jót akartak, 
nekik is mérhetetlen szenvedést és gondot okozO'tt. 
Rokonszenves Salamon két fia, Áron és Gedeon is. 
Esemény a könyv megjelenése. Sok kellemes órát 
szerez majd fiatal és öreg olvasóinak. Jellemfejlesztő 
munka. 

ILDIKó KöNYVE. Meséli: "Apapa". Budapest. 
Korda, 1943. 88 lap. Ára kötve 3.20 P. 

Boldog gyermekkorunk elmosódó képe támad fel 
lelkünkben. ha az álnév alatt rejtőző szerző könyvét 
olvassuk. Milyen szívesen hallgattuk a mesét a nagy
anyó és nagyapó ajkáról! Am vajmi sokszo; a régi 
mesék borzalmasak és ijesztőek voltak, tele baszor
kánnyal és egyéb rémes történettel. A szerzö könyve 
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olyan, mint a derűs könyv szép címlapja: t'ele virág
gal, szebbnél-szebb színben és középütt a boldog 
gyermek, vidáman és boldog kacagással szakítja le 
a természet ékességét és gyűjti kis karjába. Sokszor 
talán azt gondolhatnók, hogy a gyermek meg sem 
érti ezeket a meséket, helyesebben példázatokat, 
pedig nem úgy van. Meg fogja érteni, elgondolkodik 
mindegyiken és kicsi eszében, feslő szívében meg
őrzi a benyomásokat, melyek a könyv lapjairól árad
nak lelkébe. A néhány vonással felrajzolt képek nem
csak illusztrálják a szöveget, hanem a gyermeki 
képzeletet is megtermékenyílik . és valamiképen irá
nyítják belsö-külsö magatartását, amint a film dívái 
is utánzókra találnak a filmszínházak szorgalmas 
látojfatói között. Az el&ö elbeszélés a korán elhúnyt 
testvérke emlékét idézi fel és rögzíti meg a gyermek 
lelkében. Azután Ildikó születése és keresztelése, 
~aid a keresztségben tett fogadása kerül sorra. 
Gondos vigyázatra neveli a következő, másik meg 
rátereli figyeimét a nagy árvízre 1940-ben sa társa
daJómban ekkor gyakorolt felebaráti szeretetre. Kará
csonykor arra tanítja, hogy szerezzen másoknak 
örömet. Megkapó Zsuzsika készsége, ahogy a szegény 
és ·ínség es Sárikáékon segít elóbb lekváros kenyere 
felével, de ezenfelül eljár érdekükben a jó emberek
nél, hogy kapjanak jó meleg ebédet. A csalán és 
málna, a tű és a cérna pé)dázata megértö életszemlé
lehe szoktatja a gyermeket. A többi mese bemutatja 
neki a természet egy-egy részletét, az állatvilág egy
egy képviselöjét, de az úgynevezett nagyvilág helyes 
szemléletére is rátereli figyelmét, sőt az .. örökké" 
s~ó jelentését is közelebb viszi a fejlődő észhez. 
Megkap ó szavakkal vesz könyve végén búcsút. a 
szerzö. kis olvasójától: könyvei és barátai jó nieg
válogatására figyelmezteti. Hisszük, hogy ez a kis 
könyv nemcsak a gyermekeknek okoz majd nagy 
szívbeli örömet és sok kellemes órát, hanem jóté
konyan befolyásolja a fejlődő gyermeki jellem ki
bontakozását, szociálisabbá teszi egyéniségét. Ezen
felül" például szolgál a meseíróknak, hogyan írjanak 
és mint alakítsák elbeszéléseikkel a szebb és szen
tebb magyar jövőt. Hasznos könyv, mely nemcsak 
gyermekeket szórakoztat, hanem a felnötteket is 
ihleti. 

Szombati László: KöZöS ESTI AJTATOSSÁG. 
Budapest. Korda, 1943. 31 lap. Ára 20 fillér. · 

Nagyon sokat beszélünk a családi élet válságáról 
és a közösségi élet széthullásáról. Megelőző és gyó
gyító orvosszerekben sincs hiány, de javulás még 
nemigen jelentkezik. Szombati plébános a legjobb 
szert alkalmazza kis könyvében: az imádságot, még
pedig a közös imádságot. Ha azt akarjuk, hogy a 
családi otthon szentély legyen újra, vezessük be az 
imád&ágot. Ha akarjuk, hogy az egyesületek és tár
sadalmi életmegnyilvánulások Isten dicsöségére és a 
köz javára szolgáljanak, vezessük be oda az ima
szellemet. Ez a kis füzet nagyon jó a közös imák 
szép végzésére, mert nemcsak egy személy jut általa 
tevékeny szerephez, hanem az egyházi karima min
tájára az egész egybegyült közösség, család is. Ez 
a váltakozó imamód kedvesebbé teszi az imádságot, 
leköti a figyelmet és lelket visz bele a legszentebb 
emberi tevékenys~gbe. Otthon és templomban, egye
sületben és kinn a mezön egyformán végezhetők a 
szép könyörgések. A kis füzet beosztása a következő: 

Először közli az esti imádságot, melyet a közös
ség mindennap elmond a csatolt lelkiismeretvizsgá-
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lattal, minden napra ad változó részeket: vasárnap 
a megváltásért hála, hétfő a Szentcsalád tisztelete, 
kedd örangyalok, szerda Szent József, csütörtök 
Oltáriszentség, péntek Jézus szenvedése. és Szíve, 
szombat a Boldogságos Szüzanya tisztelete jegyében 
folyik le. A hét minden napjára közölt könyörg~se_k 
is. változatosságot és apostoli szellemet, az egyuve
tartozás érzetét és segítenikész· felebaráti szereletet 
visznek bele az így imádkozó lelkébe és életébe. 
Bárcsak minél több helyen követnék e füzet útmuta
tásait és imádkoznák könyörgéseit, hogy a magyar 
otthonok az imádság és engesztelő szeretet hajlékai 
legyenek, nem pedig a bűn és káromkodá.s színhelyei. 
A könyörgés.ek felépítése mintául szelgalhat a dél
utáni litániák vonzóvá és változatossá tételére. 

TANULJUNK A JÉZUSKATóL. Budapest. Korda, 
1940. 69 lap. Ara 1.30 P. 

A szemitt gyönyörködtető színes borítólap kedves 
és bájos. elbeszéléseket takar. A szükségessé vált 
harmadik kiadás a legjobb bírálat a könyv és tar
talma mellett. A gyermeknevelés egyik legnehezebb 
feladata de megoldható kötelessége a fejlődő lélek 
olyan i;ányú befolyásolása, hogy a rossztól tá':ol 
maradjon, de a jóban ~yarapodjék. Nemcsak okt~tas
sal hanem olvasmányokkal és állandó elfoglalassal 
ig;ekszik a gondos szülö és nevelő megoldani ezt a 
feladatát. A jelen mü a kis Jézus életét dolgo~za 
fel dramatizálva: mintegy apró elbeszélések, par
beszédek közé dolgozva. Az első elbeszélés a meleg 
betlehemi karácsonyi hangulatot jeleníti meg a ·kis 
angyalok szavaiban és látásában. A következő rész
letben az angyalok elhatározzák, hogy naplót vezet
nek a kis Jézusról és minden tettéről a jó gyerme
kek örömére és okulására. Mindjárt -z első elbeszélés 
bemutatja a lusta medvét, mely téli álmában nem 
engedte magát zavartatni, hogy ·együtt örvendezzen 
a többi földi lénnyel a kis Jézus születésének, ezéJ;"t 
nem talál télen élelmet ·és kénytelen átaludni az 
egész telet. A kis Esztert megjutalmazza a kis Jézus 
jószív'éért, visszaadja szemevilágát, a pálmák m~~
hajolnak s boldo~an adják édes gyümölcsüket, a JO
szívü rablóék gyermekét meggyógyítja, a kis Jézus 
szorgosan dolgozik Szent József ácsmü?elyében. 
Illést engedelmességre tanítja, hogy hagyJa ott a 
játékot, ha anyukája hívja. A bogáncs történetéből 
megtudjuk, miért olyan szúrós és miért nö az ú!
szélen, a kis Rebeka szép lesz, a rossz Áron elol 
elrepülnek az agyaggalambok, az összetört korsó és 
Áron életrekeltése a további elbeszélések tartalma. 
Mindegyik mese szép, kerek, szemet-szívet gyönyör~ 
ködletö és formáló. Mindegyiknek van gyakorlatt 
nevelő hatása. Ezért nagyon hasznos karácsonyi 
ajándéknak a könnyen olvasható és szép képekkel 
ékes könyv. A fejlődő gyermeki lélek hálásan ~ssza 
magába a mesékben található erkölcsi tanulsag?.t. 
A. könyv tartalma leköti k_épzele~ét é~ e_:é~yes JO
ságra, önmegtagadásra, vagy1s a knsztus1 kozos életre 
neveli. 

Schons---Borbély Jozefine: A RONGYSZEDOK 
PLÉBÁNOSA és az ifjúság apostola, Lamy atya, új 
arsi plébános. Budapest. Korda, 1943. 127 lap. Ára 
3.10 P. 

Érdekes életrajzzal bővült és gazdagodott a ma
gyar vallásos irodalom. A jelen müvet németből 
fordította magyarra Bor bél y J o zefí ne angolkisasszony, 
mely elkalauzolja az olvasót a franciaországi Pailly
ba, ahol 1853-ban született a legújabb kor egyik 
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legérdekesebb egyházi férfia, Lamy János Ede. Szülei 
amúgyis szegények voltak, pusztító tűzvész meg majd
nem koldusbotra juttatta öket, így fiuk nem folytat
hatta megkezdett tanulmányait, csak a katonaság 
kiszolgálása után gondolhatott szívevágya megvaló
sítására. Az egykori őrmester, a gyengén tanuló 
Lamy 1886 végén a pappászentelés kegyelméhen 
részesült. Érdekes egyéniség Lamy atya, nem minden
napi pályát futott be. Életéhen nyilvánvaló, mint a 

. szent arsi plébános esetéhen is olvasható, hogy nem 
egyforma kegyelem jut mindenkinek. Lamy nagy 
lendüleltel kezdett neki apostoli működésének, nem 
a szokásos utakat járta, ezért elkészülhetett arra, 
hogy sok ellentmondás és n:el;!nemértés kiséri majd 
minden vállalkozását. A munkások közé vegyült, az 
utcagyerekeket gyűjtötte maga köré, a rongyszedö
ket istápolta, apostoli beállítottságú cserkészcsopor
tot szervez, ezenfelül hite szerint magasabb intésre 
szerzetestársulatot alapít, mely késöbb teljes fiaskó
val végződik, amennyiben halála előtt maga oszlatja 
fel az el nem pártolt tagokkal tengődő vállalkozást. 
Keresztülment a megpróbáltatások tüzén. Életéhen 
szinte szokatlan szerep és hely jut a látomásoknak, 
magánkijelentéseknek, váratlan és biztosnak elfoga
dott mennyei me~világosodásoknak. A Boldogságos 
Szüzanya, Szent Gábor főangyal, az örzőangyalok s 
más égi lények gyakran megjelennek előtte, kijelen
tése szerint, legtöbbször érzékelhető alakban, beszél
get velük, irányítást kap tőlük. A gonoszlélek he
hatását is sokszor érzi, amennyiben kínozza, vállal
kozásai elé akadályokat gördít. Életéhen nem ezek 
a rendkívüli jelenségek a fontosak. Történeti való
ságukat majd, ha a Gondviselésnek is úgy tetszik, 
a Szentlélek vezirelte Egyház vizsgálja felül. Sokkal 
fontosabb példaadó buzgósága, mellyel a legalsó 
társadalmi rétegeket felkarolja. Megkap alázatossága, 
mely nem riad vissza semmiféle áldozattól sem, ha 
lsten ügyéről és a lelkek üdvéről van szó. Lamy atya 
útja járható úl, de nem mindenkinek, hanem csak 
nagyon keveseknek. Ez magyarázza meg a tényt, 
hogy kortársai között alig érti meg valaki elgondo
lását, csatlakozó munkatársai ismételten elhagyják 
és sokan ellene fordulnak. Az életrajzában szereplö 
rendkívüli jelenségek is kivételes személyiségre mu· 
tatnak. Mennyihen szolgál majd szélesebb rétegek
nek példaképül az 1931-hen elhúnyt apostoli lélek 
példája, ma még nem állapíthatjuk meg biztosan. 
Mindenesetre e különös hivatású pap élete, amennyi
ben a közbenjárásának tulajdonított rendkívüli ese
ményeknek hihetünk, nem zárult le a földi elmúlássaL 
Ezt a reményt villantja meg a könyv szerzöje és 
fordítója, mikor mindkettö nyomalékosan mutat rá a 
jelekre, melyek lsten terveire engednek következ
tetni. Hősi életeszmény tárul elénk a könyv lapjain, 
rendkívüli kegyelmek és jelenségek mutatkoznak 
Lamy életében, de nem ez a fontos, hanem lángoló 
és áldozatos szeretete Isten és a felebarát iránt. 
Ebben mindenki egyaránt követheti öt. 

Zaymus Gyula: ILLATOS FÉNY és egyéb elbeszé
lések. Budapest. Korda, 1943. 186 lap. Ára 3.60 P, 
kötve 6.- P. 

A szorgalmas tollú író nagyobb feltűnést nem 
keltve hosszú évek óta jelentette meg itt is, ott is 
elbeszéléseit, mély életbölcseségről tanúskodó és ma
gaszto~ erkölcsi világot jelentő írásait. Az utóbbi 
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években ~zerencsés ötlettel mintegy marékra fogta 
termését és könnyen kezelhetö kötetekben adta ki 
újra, vagy részben jelentette meg először bájos novel
láit. M.i.nden kötet, van már húsz is a szerzö kezéből, 
valóságos apo&toli tett. Egyik legérdemesebb és leg
termékenyebb egyházi írónk Zayrnus Gyula. Jelen 
kötetében a mindennapi életből ellesett jelenetek, 
események, napsugárhól és bánatból szöve követik 
egymást. A címadó hosszabb elbeszéléscsoportban a 
gyertyaszentelésröl, a balázsáldásról s egyéb érde
kesnél-érdekesebb rövid közbeiktatott történetekről 

élményszerűen szól. Ilyen az igazgató elbeszélése, 
aki elmeséli, hogyan tanulhatott azon a pénzen, amit 
hecsületes atyja kapott a meglopott bárótóL Öröm 
és srivet derítő élmény e kis példázatok olvasása. 
A következő novellában a szemináriumba jutás nagy 
eseményét ismerteti fordulatos megfigyelésekkel. 
Szirom Antalt tanára ki nem állhatja, olvassuk a 
következő elbeszélésben. Év végén, miután az egyik 
diák elmondotta a búcsúbeszédet, ki is jelenti a 
tanár úr, hogy megbuktatja Szirom Antalt. Kinn a 
folyosón megkérdi, hogy ki is írta a szép beszédet, 
mikor a fiúk kijelentik, hogy Szirom, a tanár úr szó 
nélkül bemegy a tanári szoháha és kitörli a négyesi, 
helyéhe fr hármast. Igy menekült meg Szirom Tóni 
a bukástól. A következő elbeszélések is nagy bele
élésről tanúskodó ·művészettel fródtak. Milyen szép 
és megható a mimózát árusító szegény Juhászné 
esete, aki kinn fázik és ázik a piacon, hogy majd 
az eladott virág árán nagybeteg gyermeke számára 
csirkét vegyen. Egy fiatalember fizeti ki utolsó virág
készletét, ennek áráhól veszi meg a csirkét. Mire 
elkészíti a sültet, kisleánya meghal, közben megtudja, 
hogy a virágküldö fiatalember nagyobbik leánya 
hűtlen udvarlója volt. Bájos és közvetlen a csizma
vásárlás a szegény Bokor Márton javára és a rövid
látó, de szorgalmas Berkes Boriskának szerzett szem
üveg kipróbálása. Történelmi lehellet suhan végig 
az elbeszélésen, melyet a régen meghalt Melitta néni 
ezüstkanaJáról írt a szerzö. Ezzel a kanállal ettek a 
család tagjai sorban, mert nagyon régen kapták a 
férjhez ment Melitta néni menyasszonyi hozományá

hóL Az utolsó tulajdonosa a pap, sokat tűnődik, mit 
kezdjen a kanállal. Beolvasztalja újöntésű kelyhéhe, 
hogy a legszebb hivatást adhassa neki: őrizze az Úr 
vérét. Mindezek az elbeszélések egytől-egyig ked
vesek, teljesen tiszták, életközeli megfigyelésekből 

születtek és természetesek. Nemcsak szórakoztatók, 
hanem nevelő hatásuk is nagy. Rámutatnak az élet 
százféle örömére és bajára, sohas~m támad olvasá
suk nyomán az olvasó lelkéhen kiábrándulás. Zaymus 
Gyula irásai mind a krisztusi pedagógia szellemét 
sugározzák, ezért kívánjuk, hogy minél többen olvas
sák és gyönyörködjenek bennük. 



úJ MAGYAR KöNYVEK: 

Szélnyitható képeskönyvek: 

Mít csinált a kis Jézus? Benedek Kata képeskönyve. 
8 lapos, szép képekkel díszített, versikékkel el
látott képeskönyv gyermekek számára. Ara '2.70 P. 

őrzöangyal Benedek Kata képeskönyve. Bájos őrzö
angyalos képek díszítik. 8 lapos. Jól rímelő, fülbe
csengő versekkel. Ara 2.70 P. 

Mít csinált a Jézuska? é~ őrzöangyal képeskönyvek 
egybekötve 4.80 P. 

Elbeszélések, mesék: 

Blaskó Mária: Jézuska szól hozzátok. Tanítások kicsi
nyek részére. December végén hagyja el a sajtót. 

- lsten kertje. Sze~tek élete· gyermekek szánfárá. 
An 5.90 P. ·· . 

Farkas Éva: Csintalan Csöpi és Pajkos, Pidkó. Remek
szép nevelő hatású elbeszélések. Fiúknak, leá-
nyoknak egyformán jó. Ara kötv .e 3.40 P... . 

Félix: Tanuljunk a JézulikátóL Szebbnél-szebb legen
dák a kis Jézu;káról. Képekkel. Ara 1.3U P. 

Klindáné Merényi Margit: Meseszüret. Ara 4.- P. 
Udik6 könyve. "Apapa" meséi. Tanulságos kis mesék. 

Ara kötve 3.20 P. 

IF JúSAGI KöNYVEK: 

Fiúknak: 

Buzás Viktor: Kelemen direktor. 10--16 éves fiúk 
számára. Ara 4.80 P. 

Farkas István: Kéksugarak szigete. Elbeszélés 10--
16 éves fiúknak. Ara 4 60 P. __ , 

Fehér Tibor: Zoárd vitéz. Elbeszélés 10,--16 éves fiúk 
számára. Ara 5.20 P. · 

Dr. Gereben László: Akos vitéz. Történelmi regény 
fiúk számára. Ara 4.80 P. 

Kalló Ferenc: Sikátor-utca 24. Regény nagyobb fiúk 
számára. Ara 4.80 P. 

Keller Pál: Arany és mirha. Kilenc szép elbeszélés. 
Ara kb. 3.20 P lesz. 

Kovács Dénes: A csiki havason. Elbeszélés 6--10 éves 
fiúk számára. Ara 4.80 P. 

Szegváry Mihály: Kitört a diákháború.- Diáktörténet. 
Ara kötve 6.40 P. 

- Kalózok a Tiszán. Ara 4.80 P. 
Szira Béla: Gébor osztályt cserél. Elbes.zélés. 5.20 P. 
P. Tomka Agoston S. J.: Salamon kinCse. P. Tomká

nak ez a könyve bűnügyi regény. Salamon Árpád
nak, az erdélyi vegyészmérnöknek küzdelmeit, 
rabságát írja meg müvészi tollal, izzó hazaszere
tetteL Ara fűzve 4.- P, kötve 6.50 P. 

Szücs Imre piarista: Heten vagyunk. Nagyobb fiúk 
számára nagyon érdekes elbeszélés. Ara kb. 3.50 P. 

Váth János: Déli harangszó. Történelmi regény 
Hunyadi János korából. Ara kb. 4.- P lesz. 

Zaymus Gyula: Illatos fény. Válogatott elbeszélések. 
Csupa szín, szív és hangulat minden sora. Ara 
fűzve 3.60 P, kötve 6.- P. 

Weiser-Belányi S. J.: Alpesi fény. III. kiadás. Rop
pant izgalmas ifjúsági r egén y egy gerinces tiroli 
ifjúról, aki felveszi a küzdelmet romlott társával· 
szemben. Ara 2.- P, kötve 4.50 P. 

Leányoknak: 

Csu Klári levelei. Csu Klári, a kínai magyar ferences 
misszió egyik kisleányának levelei magyar fordí
tásban, magyar kislányokhoz intézve. Ara -.80 P. 

B. Csűrös Emilia: Erdélyi legenda. Elbeszélés 10-
16 éves leányoknak. Ara 4.80 P. · · 

Dán György: ö. meg &.. Házasság· 'előtt álló lányok
nak és asszonyoknak értékes tanácsadó. Ara 3.20 P. 

Gausz Tibor S. J.: A jegygyűrű&t. V. kiadás. Ez 
a könyv legjobban Tóth Tihamér "Tiszta férfiúság" 

. - c. művéhez hasonlítható. A szerzö avatott kézzel 
nyúl a leányproblémákhoz. Új fényt derít művé
ben mindarra, ami a jegygyűrűt megelőzi s ami 
oly sok fejtörést okozolt eddig a leányoknak. 
Ara fűzve 3.80 P, kötve 6.20 P. 

. Golgovszky Berárd·a irgalmas nővér: Vadvirágok a 
kínai ugaron. A szatmári irgalmas növérek buz
~óságáról szól, akik közül két. növéit évek folya
m,án a halál leterített a kfnai ugáron, ott_pihennek 
a -kemény kin ai földben. Berárda nővér úgy írta 
meg ezeket az eseményeket, ahogyán átélte azo
kat. Ara -.30 P. 

Nagy Méda: Négyek boltJa. Elbeszélés • J0--16 éves 
' lányoknak. Ara 4,40 P. _ . 

Nagykárolyi· Etelka: ADnuska. Elbe_~;zéUs · 1~16 éves 
lá_nyoknak; Ara 4.80 P. 

Szill L~ontin: Katinka. Elbeszélés 10-16 éves leá
nyoknak. Ara 5.90 P. 

-Szímon I~tvánné: Én ·jelesen éretL Elbeszélés 10-
16 éves leányoknak. Ara 4.BO P. · · 

. Tomka Agoston S. J.: Salamon kincse. P. Tomk-a leg
újabb könyve bünügyi regény. Egy erdélyi vegyész

. mérnéik,rpl, Salamon Árpádról szól, aki ősei föld
jén,·. Gyergyó-Magasfalván csodá$ kincsel talált. 
Addig kísérletezik, . míg aranyérteket vegylt ·belőle 

.. · _és: o}\usztráliá sivatagjából gyarmatot·· vásárol és 
· .. li.itartó munká;y,al_ paradicsomi vidéket varázsol ott. 

Késöbb megv!idolják, hogy arany helyett rézzel 
fizetett :-és börtönbe vetik. Az igazság azonban 
kiderül és ·Salamon az ellenfelének nemesen fizet 
vis~za. Ara fűzve· 4.- P, ·kötve 6.SO P. · 

Dr. Tóth Tibor: új életsikon. Hasonlatokban, példák
ban gazc;lag kötet. úgy beszédanyagnak, mint 
lányokilak lelki olvasmányul igen megfelel.· Ara 
ízléses· kartánkötésben 6.50 P, egész vászonkötés
ben 8.50 P. 

Váth János: A hárfás leány. Elbeszélés Sopron fel
szabadulásának idejéből. Ara 1.60 P. 

Zaymus Gyula: Illatos fény. Ez a könyv Zaymus Gyu
lának most megjelent legújabb munkája. Váloga
tott szép elbeszélések, amelyek höt és szereletet 
sugároznak "ki magukból, hogy a mai dermedt 
világban élő ember szinte megmelégedik töle. Ara 
fűzve 3.60 P, kötve 6.- P. 

Regények: 

Spilimann S. J.: Gyónási titok áldozata. II. kiadás. 
Egy fiatal pap megrendítő története. Izgalmas 
regény. Ara fűzve 3.80 P, kötve 6.- P. 

Schons-Borbély: A rongyszedök apostola. Egy 
Vianney. Szent Jánoshoz hasonló életű pap bámu
latos élete. Ara fűzve kb. 3.10 P, kötve 5.70 P. 

Tomka Agoston S. J.: Salamon kincse. Bünügyi re
gény. Annyira leköt ifjat és felnőttet, hogy szinte 
nem lehet kézból letenni. Salamon Árpád fiatal 
székely mérnök nagy kincset fedez fel ősei bir
tokán s . hazája érdekében értékesíti. Rengeteg 
bonyodalmon keresztül célt ér. Tiszta keresztény 
világnézet, nagy kémiai és földrajzi tudás jellemzi 
a müvet. Ara fűzve 4.- P, kötve 6.50 P. 



Tower Vilmos : Kit vegyek el feleségül? Il. bővített 
kiadás. Nősülendő fiatalembereknek pompás el
igazító ez a mű . A szerzö tapasztalt lelkipásztor, 
aki hézagpótló művével nagy szolgálatot tett a 
férfivilágnak. Ára fűzve 2.80 P, kötve 5.- P. 

Zaymus Gyula: 11latos lény. Zaymus regényei a leg
nagyobb közkedveltségnek örvendenek a könyv
piacon. Világnézetük tiszta katolikus, felépítésük 
jó, érdekes, lekötő . Ára fűzve 3.60 P, kötve 6.- P . 

Lelki könyvek: 
• 

P. Bangha Béla S. J.: Világhódító kereszténység. H ·-· 
madik kiadásban jelent meg P. Bangha Béla kiváló 
könyve. Célja: a társadalmat visszavezetni Krin
tushoz. Ára fűzve 7.- P, kötve 10.50 P. 

ETöss Alfréd: A megváltás. A megváltás dogmája 
Scheeben teológiájában. Ára 3.- P. 

Dr. Gyulai-Gaal: Az oltár áldozata De La Taille sze
rint. Ára 14.- P. 

Karácsoayi 
üdvözlőlapok boritékkal .-

remek szép mélynyomással, 
bronzírozva, sokféle változatban 6 f. 

12 féle szfnes nyomással 8 fillér 

Karácsonyi üdvözlő levele
zőlapok, mélynyomással 8 fillér 

Kél'jen árjegy•ékell 

Férfiak számára legalkalmasabb imakönyv: 

Dr. C•aplk Gyula püspök: 

Katolikus férfiak imakönyve 
Több szentmisét, a szükséges 
imákat és énekeket tartalmazza. 

Ára vászonkötésben vörösmetszéssel 2·- P 
aranymetszéssei 3'80 P 

N ök részére imakönyv: 
Reiners: 

Mária segíls l 
A Segítő Szent Szüz imakönyve. 

Minden im~t. ájtatosságot tartalmaz. Két szentmisét ts . 
Ara papírkötésben 2·- P 

" kemény " 2'50 P 
" vászon, vörösmetszés 2·80 P 

" aranymetszés 4'- P 
fekete bőrkötés 12'- P 

A KORDA 
karácsonyi könyveiről 

kérjen árjegyz.éketl 

Dr. Müller Lajos S . J .: Sponsa Christi. Remek módon 
szól a szent tisztaságról. ÁTa 1.20 P. 

Lombos Aladár: Krisztus leventéi. Férfis~entek élele , 
röviden. Ara 1.80 P . 

Dr. Kertész Antal: Római szemmel, római szívvel. 
Gondolatokban gazdag, a modern eszmeáramlatok
ban tájékozott, nagy tudással megírt munka. 
Művészi leírások, vonzó stílus teszik kedveltté . 
Ara 5.50 P. 

Dr. Németh Lucius O. F. M. : A ferences rendszabály 
tökéletesséjle. Jogi szempontból megírt mű . , -

Perlaky Lajos: Egy élet imái. Imakönyv. Kartonk ötés
. ben. Ára 4.- P. 

SchnaUner Szigfrid: Máriáról sohasem elég! Remek
szép cikkek a Szűzanyáról. Ara 2.50 P . 

Szombati László: Közös esti ájtatosság. Az Egyház 
liturgikus imáitól katolikus családok és liturgikus 
közösségek számára. Ára 20 MH,ér. 

Ismét megjelent! 
To"'Wer Vil ... os: 

Kat Tegyek el feleségül! 
N ösülend ö férfiaknak kitünö tanácsadó. 

Ára 2·80 P, kötve s·- P 
Tower Vilmos: 

Kl h e z me n l ek fe t es t g. u ll 
A szerzönek nemcsak a férfiak, de a 
nők számára is van elmondani valója. 
Sokan várják már p. most készülö érde
kes kötetet. Ara kb. 3"50 P lesz. 

G A U S Z T I B O R S. J. 

JEGYGY0RUÉRT 
V. kiadás. A nagynevű szerző 
áldásos munkát végzett, mikor 
várva-várt könyvét V. kiadás-

ban sajtó alá rendezte. 
Ára 3'80 P, kötve ' 6'20. 

A legújab b GAUSZ könyv: 

Ha az 6 szaválhalljátok . . . 
eimmel könyvet írt P. Gausz S. J. 
a leányoknak. Akik a jó Isten köz
vetlen szalgálatára óhajtanak menni, 
biztos .. Hgazít§t nyernek P . Gausz 
művében. Ara 3'50 vagy 4•- P 

Alkalmas ajándék papoknak: 

Brevlartu.~n Ro~anum. 
4 ·kötetes, 18-as középalak saffiánbörkötés. 

Vörösmetszéssel 164'- P , aranymetszéssei 178·- P, 
12-es, nagy ·alakú vörösmetszés 183·- P , arany

metszéssei 202'- P vámmal együtt. 

. . .. . 
ll JdSnyve.k DJ.egrendeJ.tjetli.k a Korda . .k~nyv.k~re.skecfé.sé.ben,. 

Budapest,. VIli.,. MJ.k.s:M/j Kdbndn-tér 4. .s:dDJ.. -----
Nyo~a&tott : Korela R. T. ayo~ad4j4baa. Buda,..t, vm., C..preflay-utca l . . (Felel6e : Mainiafer Fereac.) 
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Legyen hálaadás, dícséret, hódolat és magasztalás az idők és 
örökkévalóság Királyának, az élet és halál Urának, a hatalmas lsten
nek, hogy egy rémségekkel teli világ zűrzavarában, az életnek bűntől, 
nyomorúságtól, gondoktól korbácsolt tengerén újesztendői engedett 
érni. Ajánljuk fel ezt az újévet, annak -· előttünk ma még ismeret
len - szenvedését, örömét, munkáját, baját és gondját a szeretet Iste
nének, hogy az újesztendőnek minden órája-napja az O szolgálatára 
és dicsőségére, a magunk és felebarátatnk lelkének üdvösségére legyen 
szentelve! 

Boldog az az ember, aki az újévet hittel, reménnyel, szereleltel 
kezdi. Hittel, mely tudja, hogy istengyermek, kinek hivatása, küldetése 
van. Tudja, hogy jó, nemes élettel, krisztusi cselekedetekkel kell kitöl
tenie földi zarándokútján rövid életét. Reménnyel, mely lsten segítő 
kegyelmében bizakodik s ezzel a szent reménységgel győzi ezt a véres, 
sáros, könnyes, vihartól dúlt, de napsugártól is csókolt, harmatos és 
illatos virágokat is éltető világot és szárnyaló lélekkel győzi, öröm
mel végzi azokat a nagy feladatokat, melyeket az élet eléje szab. Sze
retettel, mely lsten parancsaiban nem valami keserű kényszert, hanem 
az ő jótakaró, szeniséges akaratát látja és azt készséges, áldozatos 
szívvel, hűséggel és állhatatossággal nap-nap után teljesíti. Tehát: az 
élet elesettjeit segíti, a mezítelent ruházza, az éhezőt eteti, a gyar
lóságban tévelygőt szelíd, okos szóval jó útra tereli, özvegynek, árvá
nak gondját viseli, a kételkedőt, tanácstalant erősíti, a sírót, szomor
kodót résztvevő szeretettel, építő Jélekkel vigasztalja. A hideg, sötét 
éjben botorkáló, a Krisztus útjába botrányköveket hajigáló világ a 
lelket sugárzó, jópéldát adó apostolkodást okvetlen megérzi és látva a 
keresztény cselekedeteket, a mennyei Atyát dicsőíti. 

A lelkek mélyén lstennek ezt a dicsőségét fe/ragyogtató, építő 
munkát végzi újév hajnalától kezdve az esztendő utolsó napjáig a 
lelki élet és lélekfegyelmezés lapja: az 

... f~ ,._,. Mint életutunkon hűséges utitársunk a bőségesebb, jobb, 
~ ~ un~ igazabb, mélyebb, tartalmasabb kereszténységünket ápolja, 
~==========·= munkálja, hogy Jézus szent vérének áldása, lstennek kegyelme 
: és segítsége evangéliumi cselekedetekben, tiszta életben, 
hívő szeretetben, mindenüvé kisugárzó jóindulatban lássék meg mindenkor rajtunk, 
mint akik (Pál apostol szerint) küldetésben járunk. 

Szeretettel kérjük az Utunk Kedves Barátait és Olvasóit, Jegyenek kis lapunk 
ajánlásával, felmutatásával és terjesztésével minden adódó alkalommal építő munkatár
sai Krisztusnak, építői egy jobb, emberibb, igazabb, hívőbb, szociálisabb, mélyebben 
vallásos, lelkibb világnak! Hadd lássák, hadd érezzék a megfáradott szívek, terhelt lel
kek, hogy jópéldát sugárzó életünk, erőnk, győzedelmünk egyedül boldogító és üdvö
zítő lstenünknek: Jézusnak drága, szent nevében van! 



IX évfolyam, 5. szám. 

Krisztus születése és nyilvános müködése kö
zött harminc hosszú esztendő telt el. 

Oly hosszú idő ez, amelyről édeskeveset 
tudunk. 

Csak azt, amit Lukács, Krisztus szent gyer
mekségének Krónikása jegyzett fel róla Evangé
liumában. 

Az utolsó jelenet - és vele lezárul az Isten
ember gyermekkora - a tizenkét éves Jézus cso
dálatos tanítószerepe a jeruzsálemi templomban 
összejött írástudók között. 

Az átmenetet a gyermekkorból a férfikorba az 
Evangélista e pár szóval teremti meg: "Jézus 
pedig növekedék bölcseségben és korban és ked
vességben lstennél és embereknél." (Lk. 2, 52.) 

Egyebet nem mond . . 
Pedig hosszú időről van szó; azokról az évek

ről, amelyek minden emberéletben döntőek: a 
fejlődés, a férfiváérés, a teljes kibontakozás esz
tendőirőL 

Bármennyire szerelnők is tudni, mi történt ezen 
idő alatt, mi töltötte be ezen éveket és mi ment 
végbe Krisztus lelkében, bármennyire indokolt is 
szent kíváncsiságunk, csak a feltevések , a sej tel
mek, a következtetések ködében tapogatódzunk. 
Vannak ugyan legendáink, amelyek élénk színeik
kel, gyermekded elbeszélésükkel és kedves han
gulatukkal elbájolnak De ezek mégis csak legen
dák és távolról sem pótolhatják azt, amit az 
Evangélisták a Szentlélek sugallatára jónak láttak 
a hallgatás fátyolával befödni. 

Az Evangéliumckban azonban, ha mélységes 
hittel közeledünk hozzájuk és nagy figyelemmel 
lapozgatunk bennük, mégis találunk támpontokat, 
amelyek - feltéve, hogy ügyesen és hozzáértően 
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élünk velük - átsegítenek az imént fájlalt hiá
nyon és bepillantást nyujtanak ezen érdekes idő, 
a · nyilvános müködést megelőző esztendők homá-
lyos titkába. . 

Keressünk ily támpontot és próbáljuk megfej
teni a harminc esztendő titkait. 

* 
A történetbúvároktól eltekintve a legtöbb em

. ber vállat vonva ugorja át, ha a Szentírást f!M'
gatja, K r is z t us cs a l á d f á j á t. Nem találja 
elég érdekesnek ahhoz, hogy foglalkozzék vele. 
Pedig nem jól teszi, mert éppen a családfa egyike 
azoknak a támpontoknak, amelyek oly sokat jelen
tenek e harminc esztendő titkainak megfejtésé
ben. Mi másként cselekszünk és tisztelettel szem
Iéijük az Istenember származásfáját 

Családfát két helyen találunk az Evangéliu
mokban. Az egyiket Máténál (1, 1-17), a mási
kat Lukácsnál (3, 23-38). Az előbbi o. törvény
szerinti, amennyiben az atya, Krisztus esetében a 
nevelőatya, őseit sorolja fel; az utóbbi a vér
szerinti, amennyiben egyesek nézele szerint az 
anya nemzetségét vezeti fel egészen az emberiség 
ősatyjáig, Adámig. Miután azonban az ószövet
ségi törvény szerint az anya nem vezetheti tovább 
a nemzetséget, Lukács Mária nevét a nevelőatyáé
val, Józseféval helyettesíti. E vélemény azonban 
nem általános, és vannak olyanok is, akik nem 
fogadják el. Mi itt nem bocsátkozhatunk részle
tekbe és csak annyit jegyzünk meg, hogy egy 
figyelemreméltó körülmény mindenesetre mellette 
szál, éspedig az, hogy Lukács, aki Isten Anyja 
evangélístája, valószínűleg inkább hajlott arra, 
hogy Mária családfáját vegye fel Evangéliu-

1 



Utaak 

mába, mint arra, hogy törvényszerűen a nevelő
atyáét, J ózsefét hozza. 

E bonyolult kérdéssel, sajnos, itt nem foglal
kozhatunk. A mi szempontunkból nem is fontos, 
mert a hangsúly nem ezen van. A fontos az, hogy 
a családfa szemléleténél felelevenedik az emberi
ség története. Halottak kelnek fel sírjukból és 
vonulnak el előttünk. Nyomukban eltemetett ese
mények, elfelejtett s talán megbocsátott bűnök, 
szenvedélyek, küzdelmek és szenvedések támad
nak fel és játsszák el előttünk újra gyászos szere
püket, hogy mi, csendes és késő szemlélök végre 
ráébredjünk nemünk tragédiájára. 

* Tévedünk, ha azt hisszük, hogy csak mi járunk 
így e történelmi visszapillantássaL Más is így 
járt vele és e .,más" maga Krisztus volt. 

Nem tételezhetjük fel Róla, hogy nem ismerte 
nemzetségél és nem tudott a családfáróL Tudott 
róla és azt is tudta, hogy a porlepte nevek mö
gött mekkora tragikum rejlik. 

Nézzünk szét a multban, ahogy valószínűleg 
Krisztus is megtette, és lássuk közelebbről, hogy 
kik azok, akik a családfában szerepelnek. 

* Lássuk előbb a férfiakat. 
Itt van mindjárt Adám, aki elbukott és magá

val rántotta az egész emberiséget.· Szívét az elvesz
tett boldogság utáni vágy emészti meg és szemé
ben a bűntudat boldogtalan tüze ég! 

Fia, Seth akkor született, amikor Káin meg
ölte Abelt ... Bölcsője alatt fertőzött a föld, mert 
embervért látott kiontani és azt szívta magába. 
(Gen. 4, 25.) Itt van továbbá Henoch, aki az 
Úrral érintkezett és akiről azt mondják, hogy 
Isten magával ragadta (Gen. 5, 21-24). Lamek, 
aki megsemmisítette ellenségét és erről diadalmas 
győzelmi énekben számol be családjának (Gen. 
4, 23-24). Azután Noé, akit a mindent el pusz
tító vízözön halálos morajlása és a fuldo·klók 
segélykiáltása követ. Igy sorakoznak fel mind
annyian, egészen addig a kiválasztcttig, akivel az 
Úr majd szövetséget köt. Ábrahám, aki a tánto
ríthatatlan hit embere és Isten bizalmasa; fia 
Izsák, akit Isten csodatevő hatalmától kapott és 
akit az áldozati oltárról nyert vissza, unokája 
Jákob, aki Isten angyalával viaskodott. Ezek mind 
az ősidők nagy egyéniségei, merész vágású alakjai, 
azok egyszóval, akik Ieghűbben tükrözik vissza az 
ószövetség felfogását: erősen és mélyen benne 
gyökerezni a földi Iétben és a mellett mégis Isten 
színe előtt járni. Találóan mcndja róluk Guardini: 
"A legsűrűbb földi valóságban élnek ~s az emberi 
Iét minden dolgával egybe vannak fonva. Isten 
azonban oly közel van hozzájuk, cselekedeteiken, 
beszédükön, sőt még hibáikon is annyira nyilván
valóvá válik, hogy egyéniségüket kinyilatkoztatás
nak vehetjük." - Jákob fia Fáreszen és Arámon 
át Dávidig vezeti tovább a nemzetséget. A költő
királlyal már megkezdődik a nagy történelmi idő-
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szak: előbb végnélküli harcok, utána az arany 
béke hosszú és termékeny évei Salamon uralko
dása alatt. A bölcs király uralmának utolsó sza•ka 
már a hanyatlást vezeti be. A királyi ház hűtlen 
lesz Istenéhez s ezzel megindul a bomlás feltar
tózhatatlan folyamata. A nemzetség további útja 
kétes sötétben vész el. Adódnak ugyan fellobbaná
nok, észbekapások, nagy erőfeszítésbe kerülő el
indulások, de ,a vég mindíg ugyanaz: visszaesés 
a fertőbe. Háború, ínség, bűn és borzalom váltják 
fel egymást a birodalom megsemmisüléséig és a 
babiloni szégyenletes fogságig, ahol a nemzetség 
egykor tündöklő fénye végleg kialszik. József, 
Mária jegyese, a késő leszármazott, már csak 
szül'ke kézműves, aki annyira szegény, hogy Isten 
Anyja tisztulására nem tud bárányt" áldozni és 
így csak két galambbal kell beérnie. (Lk. 2, 24.) 

Ez a nemzetség sorsa: Isten felemelő bizalmá
ból kiinduló magasbaívelő vonal, amely Salamon 
fényes dicsőségéig emelkedik, s onnan tragikus 
szögben zuhan a mélybe. 

Van min eltűnödnie annak, aki e családfát 
tanulmányoz.za ... 

Annál inkább, ha ez a valaki Krisztus, az IsteA 
Fia, aki - emberileg szólva - a családfán ke
resztül ismeri meg a mélyen bukott emberiség 
minden nyomorát. 

* 
Krisztusnak, az isteni Mesternek, aki Szent 

Pál szerint mindenben hasonlóvá vált hozzánk, 
kivéve a bűnt (Zsid. 4, 15), e harminc hosszú év 
alatt volt alkalma és ideje foglalkozni az emberi 
nem keserű sorsával. 

Családfáját is ismerte és tudta, hogy - em
berileg szólva - mit jelent Dávid véréből szár
mazni. 

Nemzetsége történetéből kihaHotta a bűn meg
fertőzte emberi vér veszedelmes viharzását. Innen 
tudta meg, - csak hasonlattal élünk - hogy mi 
a történelem, és hogy mit jelent abban mint az 
emberi nem Megváltája szerepelni. 

* 
Krisztusra a családfából, az elporladt elődök-

ből, a nemzetség véréből csak az emlékezés szár
mazott át: annak tudata, ami volt és amitől nem
csak a kiválasztott népet, hanem az egész emberi
séget meg kellett váltani. 

Magasan fölötte állott mindennek. S erről a 
magaslatról szemlélte a magány esztendeiben a 
lábai alatt hullámzó történelmet s így készült fel 
arra, hogy leszálljon az örvénybe, megtisztítsa 
azt, ami fertőzött, megváltson a bűntől és üdvö
zítsen mindeneket. 

A harminc magános évnek, míg arra készült, 
hogy eljö j jön az órája, lényegében véve ez volt 
a tartalma: az emberi szenvedés szemlélete. Ebből 
fakadt az isteni Szívet átizzító szeretet, amely 
Megváltónkból és üdvözítőnkből ma is teljes 
éltetőerejével áramlik belénk. 
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J\ Sátán 

Dzsipgisz kán, a világtörténelem egyik legnagyobb 
hódítójá egy alkalommal azt a kérdést intézte tiszt
jeihez, mit tartanak legszebbnek, legboldogítóbbnak 
az életben 1 A legkülönbözőbb feleleteket kapta, de 
egyik sem elégítette ki. Erre ö így válaszolta meg a 
kérdést: "Megölni ellenségeinket, elvenni mindenü
ket, vagyonukat, asszonyaikat s hallani ezeknek nyö
szörgéseit: ez a Jegszebb a világon .. " Unokájáról, Ti
murról följegyezte a történelem, hogy Ispahán váro
sában 70,000 embert öletett meg, koponyáikat gúlákba 
rakatta. A francia forradalom rémnapjaiban Lyonban 
egyszerre 6000 embert végeztek ki, úgyhogy külön 
erre a célra ásott árkok sem tudták levezetni a ki
ömlő vért. (Schütz A.: Isten a történelemben. 68. 1.) 
Ne folytassuk ezt a szörnyű litániát - annál kevésbbé, 
mivel úgysem érnénk a végére ... Az emberiség tör
ténelmében félelmetes erők viharzanak, törnek-zúznak, 
gyilkolnak. Amerre nézünk, könny, vér, pusztulás. 
Elemi csapások, éhség, járványok, háborúk, egyének 
és tömegek kegyetlenkedései nyomán mennyi szen
vedés, mennyi fájdalom ... 

A kérdés kikerülhetetlen: micsoda forrásból tör
nek elő azok a kegyetlen erők, amelyek a történe!· 
met, ezt a sok évezredes, véres tragédiát keresztül
kasul járják 1 A kérdés magával a tragédiával egy
korú, feleletet rá az emberiség legjobbjai a legkülön
bözőbb irányokban kerestek. Egyet a nyugodtan, el
fogulatlanul eszmélödö emberi értelem saját erőivel 
ki tud elemezni: a romboló erők forrása nem lehet 
azonos a Lét forrásával, a teremtő Istennel. Az Istent 
értelmünk pislákoló fénye mellett is végtelenűl töké
letes lénynek ismerjük föl, akinek valójával a leg
merevebb, Jegáthidalhatatlanabb ellentétben áll mind
az, amivel a történelem tragédiája ránk döbbent. Az 
évezredek folyamán kiöntött tengernyí vért a te
remtő Isten számlájára írni a legszörnyűbb káromlás 
volna. A legmegrázóbb tragédiának szerzöit másutt 
kell keresnünk. 

Az első, akit a történelem szakadatlan rombolásáért 
felelösségre kell vonnunk, maga az ember. Jól ismer
jük a történelem e szerencsétlen alanyát. Már törté
nelmi útjának legelejét is kiontott testvérvér festi 
pirosra. · Évezredes tévelygései közepette tengernyit 
rombolt. Történelméből hány.szor emelkedik ki egy
egy szörny, akitól milliók remegnek: Caligulák, Nérók, 
Rettenetes Ivánok. Hányszor elpirulunk embervoltunk 
miatt, amikor a legkülönbözőbb forradalmak dühöngő 
tömegeinek vérengzéseiről hallunk, olvasunk. Nem 
kétséges: borzalmasan sok telik ki tőlünk. Mégis min
den felelösséget sokezer éves sötét multunkért nem 
tudunk vállalni. Amióta vagyunk, s tetteinket, mul
tunkat mérlegeljük, mindíg éreztük, hogy életsorsunkba 
rajtunk kívülálló titokzatos erők is belenyúlnak. "Az 
erkölcsi rossz oly félelmetes kiterjedésben és erővel 
hatotta át a társadalmi és az egyéni élet széles ré
tegeit, hogy ezeknek elégséges okául aligha lehet a 
jóban-rosszban egyaránt korlátolt képességű embert 
odaállítani." (Schütz A.) 

Valóban, a vallástörténelem alig ismer népet, amely 
valaminő formában ne hitt volna az emberiséggel 
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szemben ellenséges szellemvilágban. Minden vallás 
tud olyan létezök egész seregéröl, akik egy vezér 
uralma alatt az emberiség ellen kegyetlen harcot foly
tatnak. A pogányság ezeket a létezőket leheletszerű 
szellemeknek képzelte, sokszor istenként tisztelte, az 
ellenük való védekezés céljából tiszteletükre áldoza
tokat mutatott be. Babylonban Beldababi, Perzsiában 
Ahriman, Egyiptomban Set, Peruban Uchukluchaqui, 
BarzíLiában Agurján, a szolvákoknál Cernobog néven 
ismerték ennek a szellemvilágnak fejedelmét. A brah
manizmus nöben, Durga néven személye:sitette meg. 
Egyik-másik pogány vallásnak fejlett démonológiája 
volt. Bármily érdekes és tanulságos is volna ezekkel 
behatóbban foglalkozni, tckinbünk el ettől s lássuk 
az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatás állásfoglalását 
a démonok világával szemben. 

Ami az ószövetséget illeti, a kinyilatkoztató Isten 
a zsidó népet nem hagyta kétségben a szellemek vilá
gának létét, üdvtörténeti szerepét illetőleg. Az első 
időkben a szent írók bizonyos óvatosságat árulnak el 
a gonosz szellemekre vonatkozó közléseikben. A szel
lemvilág létének, erejének erős kihangsúlyozása a 
bálványozásra hajlamos zsidóságra nézve veszedelmes 
lett volna, könnyen démonimádásba sodorhatta volna 
öket. Azonban, hogy a bűnbeeséssei démonikus erők 
romboló hatása alá került a történelem, azt már a 
mózesi teremtéstörténet is hirdeti, a további szent 
könyvek ismételten hangoztatják. Az Istentől elpár
tolt szellemvilág egyik ~agja Jób könyvében szerepel 
először személyesen, Sátán név alatt. A zsidó eredetű 
szó ellenfelet, halálos ellenséget jelent, aki má.s félre
vezetésére, megrontására tör. Jób könyve, ez az iro· 
dalmilag is remekmű valóságos jellemrajzol ad a 
Sátánról, élénken szemlélteti nagy erejét, de egyúttal 
azt a fontos igazságot is, hogy a démonikus erők is 
Isten uralma alatt állnak s az emberi &zabadakaraton 
sem követhetnek el erőszakot: Jób a legszörnyűbb 
megpróbáltatások közt is hű maradt Istenéhez. A ké
sőbbi, főleg fogság utáni szent könyvek, valamint a 
nem kanonikus (nem sugalmazott) zsidó irodalom már 
többet foglalkoznak a Sátán problémájával. Az egye
temes zsidóság a kinyilatkoztatás alapján hitt szemé
lyes léttel bíró jó és rossz szellemekben, létüket csak 
a szadduceusok szektája tagadta. 

Az újszövetségi szent könyvek már részletesebben 
foglalkoznak a Sátán és hadának üdvtörténeti szere
péveL Krisztus ebben a pontban is félreérthetetlenül 
tárta föl az igazságot. Az evangéliumi démonológia 
lépten-nyomon figyelmeztet azokra a veszélyekre, 
amelyek az egyeseket s az Egyházat a gonosz szel
lemek világa felől fenyegetik. 

Krisztus sokszor beszélt tanítványainak az embe
riség, a lelkek nagy kártevöiröl. Ime, egyik legfon
tosabb nyilatkozata! Az ördög "gyilkos volt kezdet 
óta és az igazságban meg nem állott; mert nincs őbenne 
igazság. Mikor hazugságról &zól, tulajdonából beszél; 
minthogy hazug ö és a hazugság atyja." (Jn. 8, 44.) 
Ime, a démonok világának geogóniája, létezésüknek, 
ártalmas voltuknak titka. A démonok az igazsággal 
szemben elbukott szellemek: igazságban teremtettek, 
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de az igazságot nem állták. Krisztus e szavai alapján 
tanítja a IV. lateráni zsinat: "Az ördögöt és a többi 
gonosz szellemeket az Isten természettől fogva jók
nak teremtette, de ök saját magatartásuk által go
noszokká lettek." A Létben két szömyü forradalom 
zajlott le. Forradalom rázkódtatta meg a szellemek 
világát - forradalom ~E'bezte halálra a teremtés haj
nalán a mi szép Földünket is. A forradalmak nyomán 
Istent s ezzel mínden szépet, jót, igazat gyülölő dé
monok és bűnben vergődő emberek, szenvedö, 
vonagló, vérgőzös történelmek bontották meg a Lét 
felséges harmóniáját. Mind a két gigantikus méretű 
tragédia mögött ugyanaz a bűn sötétlik: az igazságot 
sem ő, sem mi nem álltuk. Mí is, ök is a függvény-, 
teremtménysors ellen szítottunk forradalmat. Mínket 
is, öket is elkapta a "Nem szolgálokl", a "Leszünk 
mínt az istenek" lázálma. Mí is, ök is a finitizmus, 
a végesség korlátainak áttörését kíséreltük meg. Min
den harc az igazság ellen csak bukással végzödhetik, 
még akkor is, ha a Teremtés legelökelőbb szellemei 
vívják. Ez következett be a pártütő, Isten ellen lázadó 
szellemekkel is. "Láttam a Sátánt, mínt a villámot 
leesni az égből" (Lk. 10, 18.) - hirdeti ki maga Krisz
tus a démonok forradalmának bukását. 

Krisztus tanítása szerínt tehát a démonok az igaz
ság elleni harcban örökre elbukott szellemek. A bukás 
következtében erejük, hatalmuk meggyengült, de nem 
semmisült meg. Kri~ztus ismételten a ,,világ fejedel
mé"-nek eimét adja a Sátánnak. Előkelő név, amely 
hatalmat, erőt sejtet. Ez az erő félelmetes. Hogy a 
benne rejlő veszély a világ előtt rnínél nyilvánvalóbb 
legyen, Kdsztus megengedte, hogy az ö földi életében 
is szerepe legyen a Sátánnak. A legdöbbenetesebben 
a szenvedéstörténet tárja elénk a Sátán hatalmát. 
Krisztus maga nevezi a nagycsütörtöki-nagypénteki 
megrendítő drámát a "sötétség hatalmának". (Lk. 22, 
53.) Júdás félelmetes szövetségese a dráma elindítá
sában az evangélium tanúsága szerint (Lk. 22, 3.) 
maga a Sátán volt. Démonikus erők építették meg a 
Golgotára vezető utat a maga rninden borzalmával. "Ez 
a ti órátok és a sötétség hatalma", nyilatkoztatja ki 
a keresztú l legelején Krisztus. 

A keresztutat a Sátán a maga diadalútjának szánta. 
Az ellenkezője történt. "Azért jelent meg az Isten 
Fia, hogy az ördög rnüveit lerontsa." (I Jn. 3, 8.) En
nek az istenemberi műnek betetőzése Krisztus ke
reszthalála. "Most van az ítélet a világ fölött; most 
e világ fejedelme kivettetik." (Jn. 12, 31.) Miben áll 
Krisztus gyözelme? 

Krisztus nem semmisítette meg akként a Sátán 
hatalmát, hogy annak rninden befolyása az egyes em
ber sorsára s a történelem folyására végleg lehetet
lenné vált volna. Az apostolfejedelem figyelmezteti a 
világot: "Józanok legyetek és vigyázzatok, rnert a ti 
ellenségtek, az ördög, rnint ordító oroszlán körüljár, 
keresvén, kit elnyeljen; kinek erős hittel álljatok 
ellen!" (I Pét. 5, ~9.) Hogy az apostolfejedelem fi
gyelmeztetője nem volt fölösleges, arról a világ, az 
egyes ember sokat mondhat ... 

Krisztus nem tiltotta le a Sátánt a világtörténelem 
színpadáról, ellenben a Sátánra nézve bevehetetlen 
rnentsvárat építelt az emberiség számára. Az emberi 
üdvtörténetben Krisztus küldetésével egy új; hatalmas 
tényező jelentkezik: az Egyház. Ez az Egyház az 
emberiség kiapadhatatlan, örök erőforrása abban a 
kegyetlen harcban, amelyet a démonikus erőkkel 
vívnia kell. Ezt az Egyházat Krisztus lángoló szeretete 
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két legfontosabb ponton a satanikus hatalommal szem
ben irnrnunizálta, sérthetetlenné tette: soha nem té
vedhet annak tanításában, mit kell célrajutásunk biz
tosítására igaznak tartanunk, hinnünk, soha nem té
vedhet annak meghatározásában, mit szabad, rnit nem 
szabad, mít kell tennünk. Ezzel Krisztus kiülötte a 
Sátán kezéből a két legveszedelmesebb .fegyvert: az 
igazság s az erkölcsiség meghamisításának lehetősé
gé,. A pokol rninden agyarkodása megtörik az Egy
házon, arnikor hít és erkölcs dolgában tanítja a vilá
got. Világnézetek kavará~a, etikák hamisítása volt 
mindíg a Sátán legerősebb, legveszedelmesebb fegy
vere a világ félrevezetésére - ezt a fegyvert ütötte 
ki a kezéből Krisztus, arnikor a tanító Egyházat hit 
és erkölcs dolgában a csalatkozhatatlanság kegyel
mével ajándékozta meg. Csak aki tudja, hogy milyen 
szánandó, tragikus az· igazság sorsa a mi kezeinkben, 
az sejti annak a ténynek nagyságát, hogy van egy 

· tanszék, amelyet az Ö!"ök igazságok őrzésében Isten 
keze véd. 

Krisztus még más támaszt is adott az Egyházban 
a világnak a Sátán elleni küzdelernben: kiapadhatat
lan kegyelmi erőforrásokat fakasztott benne. A szentel
mények és szentségek mindmegannyi erötelep, ame
lyek sugárzatában Krisztus hívei megacélosodnak a 
Sátán támadá~ainak visszaverésére. A katolikus lelki
ségnek, szentjeinknek története csodálatosan igazolja, 
hogy a szentségi kegyelmek vértezetén a világ feje
delmének legfondorlatosabb, legerősebb támadásai is 
megtörnek. 

Krí~ztus fölvértezte az Egyházat a démonikus erők 
támadásaival szemben, de nem mentesítette öt azok
tól. Ellenkezőleg: számtalanszor figyelmeztette tanít
ványait, hogy a Sátán és hadai míndent el fognak 
követni az Isten országának elnyomására, rnegdönté
sére. Krísztus figyelmeztetését a lefolyt kétezer év 
túlontúl igazolta: az Egyház ostromlása soha egy pil
lanatra sem szünetelt, sőt a Sátán a maga legfélel
metesebb erőit éppen ezekre a támadásokra közpon
tosította. A szakadatlan támadásoknak sok áldozatuk 
volt, egyet azonban, a legóhajtottabbat hiába kereste 
a pokol a maga szomorú áldozatainak sorában: az 
Egyházat. Itt bontakozik ki a maga teljes nagysá
gában Krisztus gyözelme: a pokol kapui sohasem 
ve~znek erőt Krisztus müvén. Ismeretlen sorsok felé 
száguld a történelern szekere. Senki sem sejti, rnivé 
torzul még az élet ezen a sártekén. Apokaliptikus 
sötétségben vész el minden tekintet, amely a jövőbe 
akar fúródni. Egyet azonban tudunk: a történelmi 
tényezök sorából sohasem fog hiányozni az 'Egyház. 
Az Egyház az egyetlen történelmi valóság, amelyet 
sem emberi, sem ördögi erők össze nem törhetnek, 
léte fölött Krisztus őrködik. Lehet, hogy szerepe 
hosszabb-rövidebb ideig szerény lesz, hogy itt is, ott 
is újra leszorul a katakombák világába, de rnindíg 
lesz: a végső győzelem nem a Sátáné, hanem az Egy
házé lesz. 

Krisztus s az evangéliumok tehát ugyancsak nem 
hagyják tájékozatlanul a világot a Sátán és félelmetes 
légiói felől fenyegető veszedelmeket illetően. Az Egy
ház isteni Alapítójának kinyilatkoztatása alapján min
díg hirdette, hogy a Sátán, a gonosz lelkek nem egy 
"sötét korszaknak szánalomraméltó agyréme", amint a 
1~19. századi racionalizmus kibölcselkedte, nem sze
mélyes, valós létet nélkülözö eszme, princípium, ahogy 
a német idealizmus hitte, nem is a sötétség országának 
szimbolikus kifejezői, ahogy Kant gondolta, hanem ön-
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tudatos, valós, cselekvésre képes, halhatatlan, célju
kat tévesztett szellemi valóságok. Amiként az emberi 
nyomorúságnak, akként a démonok szomorú világá
nak is szülöanyja a bűn: a gonosz lelkek a Teremlés 
első pártütői. Bár erejük, hatalmuk a bűn következ
tében meggyengült, még mindíg elég nagy ahhoz, hogy 
az emberiségben súlyos károkat tehessenek. Ez annál 
h inkább lehetséges, miv"el mint tiszta szellemi lé
nyeknek értelmi és akarati erőik messze felülmúlják 
az emberéit. Isten kifürkészhetetlen engedelméből 
félelmes erejüket föl is használják az emberiség meg
rontására: az egyes ember élete s a történelem útjai 
egyaránt tele vannak cselvetéseikkeL A nagy harcban 
azonban Isten nem hagy magunkra: lépten-nyomon 
nyujtja felénk segítökezét A gonosz szellemek gyü
lölettől fűtött, örök kétségbeesésre ítélt szomorú vi
lága megnehezítheti istenkeresésünk útját, de erő
szakkal róla soha le nem taszíthat. · 

A kereszténységben kezdettől fogva elevenen élt 
egy bukott, az emberrel szemben ellenséges szellem
világ hite. A középkorban ez a hit a különböző po
gány démonológiák hatása alatt a néptömegekben 
többször sajnálatosan babonás jelleget is öltött. Gon
doljunk csak a boszorkánypörökre, amelyek itt-ott 
még a 18. században is kisértenek. A protestantizmus 
is kitartott a démonok hite mellett. Ismeretes, Luther 
vallási gondolatvilágában milyen fontos szerepet ját
szolt a Sátán hatalma. A gonosz szellemekben való 
hitet alapjaiban kezdte ki a racionalizmus, a fölvilá
gosultság. Ennek a szellemi irányzatnak vakmerő 
derülátása, amely a gyermek naivságával hitt az em
béri értelem teremtő, megváltó erejében s még a 
véletlennek az emberi életből való kikapcsolásában 
is bizakodott, fölényesen számolt fel a démonok vilá
gával. E szerint nemcsak boszorkányok, de a bűn 
szolgálatában álló gonosz szellemek sincsenek. Amí
ben a középkori démonoló~ia a Sátán művét látta, 
az merően beteg, bomlott idegzet dolga, s mint ilyen 
k.linikák kórtermeibe, idegszanatóriumokba utalandó. 
Az irodalomban - gondoljunk Goethére, Chateau
briandra, Madáchra, a romantikusokra - még fel
feltűnik az alvilág fejedelmének árnya. Különösen 
Dosztojevszkij tudta eröteljesen, sokszor me~rázóan 
festeni a démonikus erők munkáját, amelyek keresz
tül-kasul járják, torzítiák, törik az életet. Azonban 
a nagytömegekben, különösen az értelmiség körében 
a gonosz szelleme!c létében való hit úgyszólván telje
sen kialudt. A materialisztikus viláj!nézet, a mérhe
tetlen kultúroptimizmus elhatalmasodásával a Sátán 
élclapok, opereltek lova!):jává süllyedt, akinek egyet
len feladata, hoj!y a nyárspolgárt meg-megnevettesse. 

Az utolsó századforduló ót. a nagy kultúroptimiz
mus ugyancsak megroppant. Et!y negyedszázadon belül 
két kejiyetlen, véres világháború: ez a komor tény 
önmaj:~ában is elegendő, hogy a 19. századi derűlátás 
narkózisából a vilá~ot kijózanítsa. Ez a kijózanodás 
be is következett. Mi már lemondtunk az előző nem
zedékek merész, naív álmáról, hol!y a történelmet 
kovácsoló, egyéni életet szövő erőket a kultúrában 
olyan kiegyensúlyozott rendszerbe tudjuk szorítani, 
amelynek mimagunk leszünk a szuverén urai, s amely 
zavartalan boldogságat biztosít majd a vilá!!nak. E~!yre 
jobban ráeszmélünk arra, hogy az egyé'ni és kollektív 
életet vivő erők egyrésze a puszta emberi értelem 
számára megközelíthetetlen, titokzatos forrásból árad 
ki, hogy ezek az irracioná.lis erők sokszor elhatározóan 
markolnak bele a történelem, az egyéni életsors ke-
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rekébe. Kezdjük felismerni, hogy sem az egyéni élet 
mühelyének, sem a történelem nagy gépházának nem 
egyedül mi vagyunk az urai: egy titokzatos világ ár
nyai is imbolyognak körülöttük ... 

A megváltozott szellemi légkörben az előző nem
zedékek fölényes demonológiájának is felülvizsgálat 
alá kellett kerülnie. Ez is folyamatban van. Nem arra 
gondolunk, hogy a mágia, a modernizált boszorkány
ság ma oly mértékben s oly szabadon terjeszkednek 
pl. Londonban, ami a középkorban• is ismeretlen volt, 
ahogy ezt a londoni lélektani laboratórium igazgatója, 
Hary Price megállapítja. 

A komoly szellemi élet különböző körzeteiben is 
ma egyre több szó esik démonikus erőkrőL Igy pl. 
nagyon megváltozott a Sátán szépirodalmi szerepe: 
az operettalakból döbbenetet keltő drámai hős, gyö
kérzetével az élet utolsó mélységeiben elvesző komor 
probléma lett. Ha tekintetünk végigsiklik az utolsó 
negyedszázad komoly irodalmi mértékkel mérhető 
szépirodalmi termékein, lépten-nyomon ránk döbben
tenek a démonikus erők munkájának sötét rajzai. Csak 
egyet említünk: Bernanos, a híres fra11cia író "Sous 
le Soleil de Satan" című híres regényét. (A Sátán 
Napja alatt címen . ljjas Antal fordításában magya
rul!) Bernanos a mai, bámulatos lélektani felkészült
séggel rendelkező regényirodalom szintjén mozogva 
festi azt a szörnyű munkát, amelyet a démonikus erők 
szüntelenül, lázas tevékenységgel végeznek. 

Nemcsak a szépirodalomban tükröződik a démonok 
világával szemben megváltozott korszellem, más 
irányban is hasonló tünetek észlelhetők. Igy pl. egyre 
jobban ráeszmélünk arra, hogy civilizációnkban, külö
nösen annak legnagyobb büszkeségében, a gép vilá
gában is satanikus erők lappanganak. A nemrég el
húnyt német nemzetgazdász és szociológus, Werner 
Soml;tart egyik utolsó munkájában ("Deutscher Sozia
lismus") eleven rajzál adja azoknak a pusztításoknak, 
amelyeket a technika hihetetlen föllendüléséből meg
született "ökonómiai korszak" démonikus erői a szel
lemiek s főleg lelkiek terén végeztek. "Csak aki hisz 
az ördög hatalmában,- írja Werner Sombart a munka 
első fejezetében - az tudja megérteni mindazt, ami 
az utolsó másfél század folyamán Nyugat-Európában 
és Amerikában történt. Csak az ördög művének tud
juk magyarázni azt, amit megéltünk." A Sátán ásta 
alá egyre nagyobb tömegekben a másvilág, Istenbe 
vetett hitet. A Sátán taszította a kort abba a szabad
ságbódulatba, amely a liberalizmusban tomboita ki 
magát s mérhetetlen károkat okozott. A Sátán szí
totta föl azokat az alacsony ösztönöket, amelyek a 
modern embert a pénz, az anyagi javak rabszolgájává 
süllyesztették. A Sátán iskolájából hozta a kor azt 
a technikát, amellyel valóban csodákat müvelni, he
gyeket áthelyezni, földrészeket eltolni tudott. Sokat
mondó jelenség, hogy Sombart könyvének ez a része 
a munkásvilágban is élénk, erős visszhangot keltett. 
Werner Sombart nem az egyetlen, aki a technika felől 
tornyosuló komor veszélyeket látja. Az utolsó két
három évtized folyamán irodalmilag súlyos nevek hor
dozói egyre gyakrabban hangoztatják, hogy techni
kánk nemcsak az emberi fejlődés új úttörője, hanem 
démonikus erők hordozója is. 

Démonikus erők emlegetése természetesen még 
nem azonos a katolikus démonológia elfogadásával, 
de az előző kor cinizmusával szemben már ez is nagy 
haladás. A katolikus dogmatika ebben a fontos kér
désben is változatlanul evangéliumi: a Sátán s a go-
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nosz lelkek személyes létében való hit hitrendszerünk
nek lényegi tartozéka. Nem kereszténység az, amely 
- Bernanos &zavai szerint - "alig meri mosoly nél
kül kiejteni a Sátán nevét". Nem a középkori boszor
kánypöröket siratjuk vissza, de a Sátán nevét csak 
félve, suttogva emlegető kereszténység sem eszmé
nyünk. A Sátán szomorú valóság, az egyéni életnek 

HároDJ~irályo~ 

Az édes kis Jézus jászolánál keleti mágusok is 
tisztelegtek, akik bölcsek és királyok voltak. Megjele
nésük, hódolatuk mélységes &zimbolum: jelenti a böl
cseség és hatalom világának, tehát az értelem és aka
rat tehetségeinek alázatos, szolgai odatartozását Krisz· 
tus ügyéhez, személyéhez, evangéliumához, Egyházához. 
Odaérkezésük Krisztushoz nem olyan gyors és nem 
olyan akadálytalan, mint a pásztoroké, - valóban a 
lelki szegényeké elsősorban az lsten országa -:- ők ké
sőbb, messzebbröl jönnek, közben Heródes udvarába 
tévednek, ahol a legnagyobb ellenség kezére játsszák 
majdnem a megtestesült Ige titkát. De végül mégis 
csak odatalálnak, ahol az isteni Gyermek van. I,tt le
borulnak és ajándékaikat kibo·1tva ·boldogan elpihen
nek. 

Tekintsük bennük először a bölcseket, azután a 
királyokat. 

A bölcselet az emberi értelem koronája, a dolgok 
és jelenségek végső okainak kutatásában fárad, tehát 
témájánál fogva érinti Istent, akihez odatalálni - ha 
fáradságosan és kerülök árán, késedelmesen is - igazi 
célja és rendeltetése. De éppen ismét tárgykörénél és 
eredményeinél fogva nagy kísértő is, sót nagy ellenfél 
is lehet, mely Istent a világból kiiktatni, az emberi 
szellemet tőle függetleníteni is tekintheti hivatásának. 
Innen van a Krisztus ügyét, Egyházát támadó gon· 
dolkodóknak roppant sora. ókori bőlcselöktől, gnosz· 
tikusoktól, Celsus és udvarától a Voltaire-féle felvilá· 
gosodásig légió a száma az istentelen tudósoknak. A 
téves eszmék prófétái Marciontól Darwinig és azóta 
is .mennyien vannak! Azután a sok eretnekvezér: Pra· 
xeas, Noetus, Samosatai Pál, a két Theodotus, Sabel
lius, Arius, Nesztorius, Eutychés, Sergius, Pelagius, 
Gottschalk, Photius, Berengár, Félix, Elipandus, Pierre 
de Weaux, Wiclif, Husz, Luther, Kálvin, Zwingli, 
Jansenius, Molinos Mihály, Strauss D., Renan E., Loisy, 
Wittig, Döllinger és még mérhetetlenül sokan mind 
az okoskodó ész nevében támadták a kis Jézus ügyét 
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s a történelemnek félelmetes tényezője. Ezzel a ténye
zővel az Egyház annyira számol, hogy az ellene vivott 
kemény harc győzelméért minden csendes szent
miséjéhez kapcsoltan külön imádkozik. A Sátán léte 
igazság, mégpedig ama igazságok közül való, amelyek 
ismerete célrajutásunk nagy, szent ügyének szempont
jából végtelenü! fontos. 

lrla1 dr. Gélo!ll l.é!llzló 

és személyét. Bizony megjárták Heródes udvarát és 
csaknem elárulták az Úr Jézus ügyét. De mégis az 
igaz, okos, koronás tudomány, a daimonionról beszélő, 
hebegő Sokratestől a zseniális Cortez Donozoig és még 
tovább, mégis csak odatalált a jászolhoz és ott levéve 
koronáját a hit térdhajtásában hódolt meg az isteni 
Kisded előtt. E meghódolás annál nagyobb, mivel szót
lan, gőgicsélő Kisded előtt történik. A 12 éves okos 
kis Jézus beszédén csodálkoztak és bámultak, de nem 
tértek meg. A felnőtt Jézus nagyszerü válaszaira, vi- · 
szontkérdéseire, dilemmáira pedig fogaikat csikorgat· 
ták és köveket ragadtak. És Szent Pál is Igy járt az 
athéni areopág előtt: hallgatták, csodálták, de otthagy
ták. Panaszolja is: "Hol van a bölcs? Hol az irás· 
tudó? Hol e világnak kutatója? ... a görögök bölcse· 
séget keresnek . . . és Krisztus a felfeszített oktalan
ság nekik." Mégis meghódolt Jézus előtt az értelem 
a hit fönséges aktusában és a maga nyelvén: görögül 
ott volt a fölírás Jézus feje felett a kereszten: a názá
reti Jézus, a zsidók királya. 

A királyok a hatalom emberei, tehát a másik em· 
beri tehetségnek: az akaratnak reprezentánsai. Ami az 
értelernnek a hit, az az akaratnak az engedelmesség 
- tehát az alázat mindkettönek nehéz. Valóban, mily 
kevés a szent uralkodók száma! Szent István, Szent 
Erik, Szent Ferdinánd, Szent Lajos, Szent Kanut, Szent 
Eduárd, Szent László - majdnem minden nemzetnek 
mutatóba egy! Azután a nagyok: Nagy Konstantin, 
Nagy Károly, Nagy Ottó, Nagy Lajos stb. De meny· 
nyien vannak Nérótól, Heródestől kezdve IV. Henri· 
kek, Szép Fülöpök, Bajor Lajosok, VIII. Henrikek, 
Erzsébetek, mexikói, orosz és spanyol örült diktátorok, 
akik Krisztust személyében és Egyházában üldözték, 
életére törtek, megfeszítették. N em véletlen, hogy a 
keleti királyok betévedtek Heródes udvarába: a ha· 
talom világa sokszor esik kísértésbe, hogy Isten örök 
szuverenitását eltagadja, kisajátítsa, mert az, aki má
soknak parancsol, nem akar Istennek szolgája lenni. 
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És mégis, - ha kerülővel is, de a hatalom is leomlik 
a kis jászol előtt és kincseit kibontva elővételezi a 
történelmet: minden hatalom koronája a kereszt ár
nyékában biztos: "általam uralkodnak a királyok" -
mondja a felírás a német-római császári koronán. E 
meghódolás ismét annál nagyobb, mennél tehetetle
nebb, védtelenebb, ruhátla.n.abb, kiszolgáltatottabb a 
kisded Jézus; mentül szegényesebb környezete, minél 
hiányosabb emberi értékelés szerint udvara. Mert igy 
a hatalom nem külső erőtől letörve roskad térdre, 
hanem önként, szabadon, ami végtelenü! emberibb, 
a Jézus részéről természetünk irányában tett figyel
messég következtében. Sem itt, sem késöbb nem vette 
igénybe isteni mindenhatóságát, pedig csodái müvelé
sekor erő ment ki belőle. Nem igényelte Atyjától a 
12 légió angyalt, hogy velük összetörje a gőgös aka
rat fegyverét: a földi hatalmat, pedig erre isteni biz
tatása is volt: "Kérjed tőlem és neked adom a po
gányokat örökségül ... vasvesszővel fogod őket kor
mányozni és mint a cserepet, összetöröd öket." (Zsolt. 
2, 8. sk.) A világ hatalmasai mégis leborulnak a 
fegyvertelen, erőtlen, tehetetlen Kisded előtt, amint 
késöbb a hatalom és a jog nyelvén: latinul is ott 
van a fellrás a haldokló Jézus feje felett: a názáreti 
Jézus, a zsidók királya. 

Mi hozta ezeket a távolkeleti vendégeket Jézus 
jászolához? "Láttuk csillagát és eljöttünk" - mond
ják válaszképen ök maguk. Tehát egy magasan mozgó 
fény keltette fel érdeklődését a bölcseknek és bírta 
mozgásra a királyokat. A csillag a bölcs értelemnek 
vonzó probléma volt, mozgása a hatalmas akaratnak 
ind.itásul szolgált. Megközelíteni nem tudták másutt, 
csak Betlehemben, ahol megállt a hely fölött, ahol a 
Gyermek volt. Mert Ö a világ világossága, mely szin
tén halad: aki utána megy, nem jár sötétségben. 

E két földi erőt: a bölcseséget és a hatalmat ma 
sem lehet meghódaltatni Jézusunk előtt másként, 
mintha mi is magasra helyezett fény vagyunk, mely 
megy, halad az isteni Gyermek felé és így visszavezet 
oda, ahol a két tehetség östípusa van: a Fiúhoz, aki 
örök Ige, örök Bölcse.ség: hagia Sophia és a Szent
lélekhez, aki az örök akarat, a Virtus ex alta. A meg
testesült isteni Kisded, az emberré vált örök Böl
cseség, ki fogantaték a Szentlélektöl, Isten örök Sze
retetétöl, Ajándékától - mint Istennek a világ üd
vére szánt legnagyobb ajándéka. Mennél jobban azo
nosul bennünk e két talentum a Szentháromság két 
személyével - annál biztosabban talál el a bölcsek 
és királyok ajándékoktól terhes karavánja az Egyház 
Betleheme felé, ahol az isteni Gyermek a kenyér szí
nének fehér pólyájába takarva ma is szótlanul és te
hetetlenül fogadja bölcsek és királyok hódolatát. 

Utaali 

A napkeleti bölcs királyok ajándékokat is adtak: 
aranyat, tömjént és mirhát. Aranyból készülnek a 
koronák: a fej ékszerei; ezzel tehát a bölcseség hó
dol a személyes Bölcseség előtt. Tömjén az áhítat 
alázatos szimboluma, mely az akarat teljes alárende
lésének, kegyeletes meghódolásának gesztusa. A mir
ha a mulandóság jele mindkettö részéről az örök
kévaló előtt: a földi bölcseség és evilági hatalom gyö
keres gyengéjének, tehát az alázatosságuk igazi bi
zonysága. - Más felosztás szerint a három ajándék 
megfelel a hármas felírásnak Jézus keresztjén: a teo
lógia az arany - hébereké - a tömjén a filozófia -
ez a görögöké - a mirha a jog - ez a latinoké, a 
rómaiaké. Mindhárom meghódol Jézusnak, királynak, 
bölcsnek és Istennek ismerik el a titokzatos betlehemi 
vendégek éppúgy, mint a kereszten szent feje feletti 
felírások. 

A napkeleti bölcsek más úton tértek vissza hazá
jukba. Tehát visszatértek. Az értelemnek és akarat
nak: a bölcseletnek és a hatalomnak tehát van Isten 
akaratából földi hivatása, rendeltetése, melyet telje
sitenie kell. De Krisztus~al való találkozása után más 
utakon kell járnia úgy a bölcseségnek, mint a jognak, 
az iskolának és az államnak, a gondolkodásnak és 
a közakaratnak. At is alakult Krisztus után mindkettö. 
A bölcselet percunis philosophia lett, az állam az 
Isten kegyelméből gyakorolt közhatalmával keresz
tény királyság, Nyugat-római császárság lett, mely 
alattvalóit boldogitani keresztény elvek szerint akar
ta. Részben pedig ott is maradtak Betlehemben Jézus 
mellett: van szent tudomány: a Theológia is szent 
hatalom az egyházi rendben és joghatóságban. Az 
Egyház Betlehemében mindkettönek hivatása van: ál
landó ajándékul adni önmagát Jézusnak és Jézus 
ügyének. Az értelem aranya lassan aprópénzre vál
tódik: keresztény közkincs lesz. A hatalom tömjénje 
szerteszáll és az Istentől &zándékolt jócselekedetek 
illatával tölti be az egész világot. 

Heródes - a másik bölcseséget és hatalmat kép
viseli. Bölcsesége hazug ravaszság, jól nevezi az Úr 
Jézus rókának: "majd ö is eljön imádni Krisztust". 
Hatalma gyilkosságra jó, a betlehemi kisded-gyilkos
ság típusa marad minden egyházüldözésnek: Jézust 
nem éri el, de roppant kárt okoz és a történelem 
előtt az embertelenség szégyenbélyegét kell vállalnia. 

A napkeleti bölcsek elmentek. Azóta nem esett 
róluk szó. De Jézus jászola örökre visszavárja a böl
cseket és a királyokat, a tudományt és a hatalmat, 
az értelmet és az akaratot. Mert ezek megpihenni 
nem tudnak másutt, mint ahol a Gyermek van: Ott
hagyott kincseik, drágaság:aik örök odatartozásuk szim
boluma és biztosítéka. 
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S:zenteL: :n:ainl e:n:aLereL: 

Boldog Colombiére :Kolos S. J.* 
(1641-1682.) 

Midön Alacoque Szent Margit az Úr Jézus ajká
ról szinte megsemmisülve hallja, hogy a Gondviselés 
gyenge vállaira mily óriási feladatot helyezett s ez 
elöl mély alázatosságában kitérni igyekszik, ebben a 
szeretetreméltó, bár szigorú szemrehányásban része
sült: "ó mily együgyű vagy. Hát nem tudod, hogy 
éppen a leggyengébbet választom ki azért, hogy meg
szégyenítsem az erőseket? Nem tudod-e, hogy hatai
mam világosabban nyilatkozik meg a kicsinyeknek és 
szegényeknek, hogy így ök semmit se tulajdonítsa
nak a saját erejüknek ?" 

,.Ám akkor Uram, add nekem a képességeket is, 
hogy teljesíthessern parancsodat" - kéri esdve a Szűz. 
Mire Jézus: "Fordulj szolgámhoz, Colombiére atyához 
és mondd meg neki nevemben, tegyen meg minden tel
hetőt, hogy ezt az ájtatosságet meghonosítsa és isteni 
Szívemnek ezt az örömet megszerezze. Ne riadjon 
vissza a nehézségektől, amelyekbe ütközik, mert ezek 
nem maradnak el. De neki tudnia kell, hogy mindent 
elérhet, aki bizalmatlan önmagával szemben és egye
dül bennem hízik." 

Az Úr Jézus emez utóbbi szavai szir.te már ma
gukba foglalják azt a meghatóan szép történetet, ame
lyet röviden elmondandék vagyunk. Colombiére atya 
nem volt más, mint az Úrnak egészen kiválóan "jó 
és hű szolgája", akinek egész hivatása abban merült 
ki, hogy Ura Szívének örömet szerezzen, annak a 
Szívnek, amely annyira szeret, de akinek szeretete 
oly kevés viszonzásra taláL Nehézségek lesznek bőven, 
de visszariadnia nem szabad. Hiszen Isten nem az ő 
tudományára és ékesszólására támaszkodik, jóllehet 
ezt is felhasználja, hanem a saját mindenható erejére. 
Miért is teljes bizalommal várhatja a sikert, ha ön
magában bizalmatlan, - vagyis alázatos - de ren
dületlenül hízik Istenben. 

És csakugyan Colombiére ezzel a programmal in
dul meg harmadik próbaéve után nyilvános pályá
jára: ,.Elhatároztam, hogy magamat teljesen átadom 
Istennek. Életem folyásán többé nem aggódom s sze
líden pihenek Istennek karj ai közt. Remél em, hogy 
jósága úgy rendez el mindent, ahogy ez az Ö dicső
ségére válik." 

B. Colombiére Kolos 1641 február 2-án Saint 
Symphorien-d'Ozon városkában született. Atyj a 
ugyanott királyi jegyző volt. Édesanyja Coindot Mar
git. Hét gyermekük közül Kolos volt a harmadik. A 
család egyébként Chaion-sur Saone-ból származik. A 
chaloni székesegyházhan még ma is látható a család 

• Rövidített kivonat a szerzőnek JézusSzíve-tiszte
let története címü készülö könyvéből. B. Colombiére 
életrajzi adatait jórészt Louis Perroy S. J. 1923-ban 
írt pompás francia Colombiére-életrajzából merítettük. 
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címere: kék mezöben rag<l!dozni kész nyílt csőrrel, 
karmokkal három ezüst galamb; amihez pajzsába a 
család késöl:b még arany csíkot is felvett. A XV. szá
zadban költözött a család egyik ága Saint-Sympho
rien-be s onnan 1650-ben Kolos édesatyja Vienne-be. 
Kolos szülöháza Saint Symphoríen-ben derékszögben 
épült az országút és a Neuve-utca mentén. Több kü
lönhöző háznak halmaza ez a családi otthon, amely 
inkább a gondtalan jólétnek, mínt a fényűzésnek jel
legél viseli. Park vette körül, amelyben az üde, zöld 
pázsit között fákkal szegélyezett utak futnak. A rá
csos kapu mellett kis kápolna van, amelyben P. 
Colombiére is mísézett, ha olykor fontosabb ügyben 
hazalátogatott. A község temploma, ahol Kolost meg
keresztelték, régi, nedves épület, amelyről egykorú fel
jegyzések állitják: "Isten hajléka oly állapotban van, 
hogy talpalatnyí tér sincs benne, ahol a hívek szára
zon rneghúzódhatnának." A protestánsok garázdálko
dása és a plébánosok hanyagsága csak rnínd siralma
sabb állapotba juttatták. 

Kolosról 10 éves koráíl! úgyszólván semmit sem 
tudunk. De annyit mégis bíztosan állíthatunk, hogy 
rendkívül boldo!! és derült gyermekkort élt. Hiszen 
az ízig-vérig vallásos, népes, jómódú családban erre 
rninden feltétel megvolt. Nagyon érthetövé teszi ez, 
hogy mennyire vérzett Kolos szíve, rnikor 17 éves 
korában Isten hívó szavát követve, kiragadja magát 
szülei és testvérei ölelő karjából és szerzethe lép. 
.,Kimondhatatlan ellenkezést éreztem én is amaz élet 
iránt, amelyre akkor vállalkoztam, rnikor szerzetesi 
pályára léptem" - írja késebb Lyonne úrnőnek, aki 
nem akarta, hogy leánya a zárdában egészen Isten
nek szentelje életét. 

Kolos kilencéves volt, mikor édesatyját a Vienne-i 
kerület jegyzőjévé választották s ebből kifolyólag a 
család Vienne-be költözött. 

Vienne-ben, amelyet már a római Marlialis költő 
.,Pulchra Vienna"-nak "Szép Vienná"-nak nevez, új 
világ tárult a Colombiére gyermekek szeme elé. A 
saint-syrnphorieni poros utcák, rozoga templom he
lyett a Rhone-parti hét dombra épült, sok templom
mal, római ernlékekben gazdag város. 

Amit bizonyosan tudunk Kolos további gyermek
koráról, csak az, hogy a még alig tízéves fiúcskát 
Lyonba a Jézustársaság,iak Segítő Szűz Máriáról neve
zett kis kollégiumába küldték. Kolos három évig volt 
ennek a kis kollégiumnak bejáró növendéke s rniután 
itt a "Grammatikát" bevégezte, 1653 októberében, 
tehát 13 éves korában elkezdte a nagy Szenthárom
sá.g Kollégiumban a "hunamiórákat". Kolos életéhen 
ezalatt kevés nevezetes esemény történt. De egy dolog 
mégis megragadta a figyeimét és örökre emlékezetébe 
vésődött olyannyira, hogy azt rnint szónok szentbeszé
deiben is emlegeti. 1653-ban április 16-án halt meg 
Richelieu kardinális, lyoni érsek, a nagy miniszter 
fitestvére, aki előbb karthausi szerzetes volt. Közszá
jon forgott, hogy a bíboros halálos ágyán így nyilat-
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kozott: "Bárcsak napjaimat cellában tölthettem volnal 
ú, mennyivel jobb volna, ha nem mint kardinális, ha
nem mint karthausi halnék meg!" 

A "Kollégiumban" - egyszerűen csak így nevezte 
mindenki ezt az iskolát - kiváló tanerők müködtek. 
Még külföldi hercegek is szívesen meglátogatták. Söt 
1658-ban a savoyai és francia udvarok is megjelentek 
ott a tiszteletükre rendezett díszelöad'áson. 1656-ban 
svéd Krisztina királynő szintén eljött, hogy személye
sen győződjék meg Ménestrier atyának bámulatos em
lékezötehetségéröl, amelyről csodákat rr,eséltek. A 
királynő jelenlétében a fiatal tanár előtt háromszáz 
összefüggéstelen, különbözö tárgykörből vett szót 
írtak össze és olvastak fel, aki azokat a legnagyobb 
könnyedséggel először a felsorolt, aztán fordított 
rendben, majd a ha!l!!atóság által megkívánt sorban, 
illetőleg összetételekben ismételte. 

Kolos még nem töltötte be 18. évét, mikor csa
ládja körébe, Saint-Symphorien-be visszatért. Szíve 
Isten szeretetétöl lángolt és komolyan foglalkozott a 
tervvel, hogy elhagyva a világot, a Jézustársaságba 
lép. Elhatározása nem minden vívódás nélkül érle
lődött meg benne. Hiszen maga bevallja, hogy a szer
zetesi élet iránt idegenkedést érzett s később a hiva
tásról így nyilatkozott: "Nem adják a szerzetesi 
élet hü képét azok, akik mindíg csak a benne rejlő 
édességet és előnyöket dícsérik. Sokan úgy tűntetik 
fel a szerzetesi életet, mintha az földi paradicsom 
volna. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy a szer
zetesi állapot minden előnye csak a szenvedésben 
van. A magam részéről úgy fogom fel, mintha tisztító
hely lenne. Igen, az a hely, ahol sokat szenvedünk, 
de még többet remélünk." 

Mély belátásra valló szavai ezek is: "Szerzetessé 
az embert fogadalinai teszik, de jó szerzetessé csak 
akkor lesz, ha szereti is mindazt, amire magát köte
lezte. Míért? Mert csupán a szeretet segítségével tud
juk szerzetesí fogadalmainkat nagy kitartással gya
korolni." 

Nem tudunk arról, hogy míkor Kolos tervével elő
állott, szüleí ellenvetéseket tettek-e? Hiszen Istennek 
hívó szavát az akkori időkben még nagyon megtisztelö
nek tartották. A jámbor szülök csak néhány rövid 
hetet kértek és engedtek maguknak, hogy gyermekük 
jelenlétét még egy darabig élvezzék és ez ízlelje 
a családi kör édes boldogságát. Miután Grannon Ló
ránt atya, tartományfőnök engedélye megérkezett, el
határozták, hogy Kolos még azon évben, vagyis 1658 
októberében az avignoni, Szent Lajosról nevezett 
ujoncházba lépjen. Kolost a szerzetesí életnek eme 
Betlehemébe szeretö édesatyja i~ elkísérte. 

Kolost belépésekor Papon János rektor, novís:íus
mester, aki a. lyoni kollégiumnak prefektusa volt s 
32 mosolygó arcú fiatal ujonc fogadta, éspe:Hg ak
kora szeretettel, amínőt csak az ért meg, aki ezt 
maga is tapasztalta. Sokat Kolos ujoncéveíröl sem 
tudunk. De bizonnyal reá - ha valakire - alkalmaz
ható az a jelentés, amelyet Bondini érsek a pápá
nak egyházmegyéjéről és ennek keretében az ujonc
házról küldött: "A Jézustársaság Szent Lajos novi
ciátusában nemes és tudós fiatalembereket találunk, 
és erkölcseik szentsége oly mértékben tükröződik 
rajtuk vissza, hogyha látná öket Szentséged, azt 
hinné róluk, hogy míndmegannyí angyal." 

A noviciátus derült, de egyhangú, 
csendjét egy érdekesség élénkítette meg. XIV. 
Ausztriai Anna királyné, Mazarin kardinális, 

békés 
Lajos 
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bert miniszter s Vílleroy herceg kíséretében felkereste 
Avígnont és néhány hetet ott töltött. A város ujjongó 
örömben fürdött. A tanács a saját címerében szereplő 
kulcsokra és a francia címer liliomaira célozva, ezt 
a szellemes felírást függesztette ki a városházára: 
"Venere a coelo Lília et Ciaves aperuere coelum, ut 
venírent." "A lílíomok az égből jöttek, és kulcsaink 
felnyitották az eget, hogy jöjjenek." 

A király a nagyhetet és a húsvétot is Avignon-ban 
ünnepelte. Nagycsütörtökön a székesegyházban meg
mosta 12 szegény lábát. Húsvét napján a város leg
nagyobb és legszebb templomában, a ferencesek egy
házában megáldozott. Ugyanekkor a kolostorban 800 
görvély-kóros beteg gyűlt össze, akiket egyenkint 
a király ujjával rr:egéríntett a hagyományos jeligé
vel: "A király érint téged, lsten gyógyítson meg!" 

Húsvéthétfőn a novíciátusban hallgatott misét . és 
utána a rektor bemutatta neki a kis ujoncokat. A ki
rály míndennel meg volt elégedve és látogatásának 
emlékére a tabernákulum fölé fínommüvü aranykoro
nát függesztett. 

Azonközben lejártak Kolos uionéévei és ő 1660 
októberében a közeli Kollégíumba költözött át, hogy 
ott még egy évig filozófiát tanuljon, de e mellett ta
nári és felügyelői teendöket is végezzen. 

Ujoncéveíröl elö~járói a tartományfőnök előtt így 
tanúskodtak: "Ez a fiatalember korát meghaladó böl
cseséggel, biztos ítélettel s ritka jámborsággal van 
megáldva s magasztos erényekre törekszik." 

A kollégiumban. 

Kolos a kollégiumban néhány napi visszavonulás 
után 1660 október havában tette le első fogadalmait. 
Nyomban megkezdte a Iílozófía még hátralevő har
madik évét, amelyet az "Examen ex universa Philo
sophia", vagyis az egész filozófiából való vizsga 
fejezett be, amint ez mai napig a Társaságban szo
kásos. Utána azonnal tanárnak alkalmazták a hatodik 
osztályban. Az első iskolai év végén oly esemény 
játszódott le, amely Kolosra mély hatást gyakorolt. 
Meghalt a kollégiumban de Barry Pál atya, híres író 
és szónok. A haldokló - kinek ágyát rendtársai kö
rülvették - felkérte a kollégium rektorát, de Beausse 
Ignác atyát, hogy vele és nevében mondják el vala
mennyien a Te Deumot, mert lsten megengedte, hogy 
a Társaságban halhat meg. Kérését teljesítették s mí
közben a hála-himnuszt végezték, ö maga heves sóha
jokkal csak azt ismételgette: "ú kegyelmek kegyel
me ... a Jézustársaságban halni meg!" 

Kevéssel utóbb édesanyj ának halálhírét vette. A 
j óság os nagyasszony augusztus 3-án este 10 órakor 
lehelte ki áldott lelkét. Férje ezt jegyzi fel róla nap
lójában: "Jó feleségem, Saínt-symphoríen-i házunkban 
halt meg. A templomban Szent Kríspín oltára mögötti 
sírboltunkban helyeztük örök nyugalomra. Fogadja 
be öt Isten az égbe, ahová - hiszem - Isten kegyel
méből el is jut, mert sokat szenvedett." 

B. Colombiére már nyolc évet töltött Avignonban, 
mídön végre elöljárói Párizsba. küldték, hogy ott a 
teológiát elvégezve pappá szenteljék. Avignonra, 
amely az Egyház történetének egyik igen szomorú 
korszakára emlékeztet, Colombiére míndíg szeretettel 
és hálával gondolt vissza. Hiszen itt ringott szerzetesi 
életének bölcsője és itt aratta főleg szónoki tehet
ségének első szép babérait. 
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A teológián. 

A "Clermont" kollégium, amely néhány évre Co
lombilhe új otthona lett, legalább 440 bennlakó és 
1000 bejáró növendéket számlált. 

A hittudományok elvégzése meHett ,még egy fon
tos é& kényes feladatot kellett Colombiére-nek meg
oldania. Elöljárói ugyanis azzal bízták meg, hogy az 
iskolai időn kívül, Colbert, az akkori mindenható 
miniszter két fia mellett a nevelői s felügyelői tisztet 
töltse be. Hogy miért éppen Colombiérere esett a 
választás, annak egyik okát valószínűleg Viileroy 
hercegnek, XIV. Lajos bizalmasának a Colombiére 
családdal való kapcsolata szolgáltatta. A jezsuita 
elöljárók bizonnyal nem szivesen egyeztek bele, hogy 
Colorobiere a teológia mellett ily kényes és sok gon
dot igénylő munkakört is betöltsön. De egy Colbert 
miniszter kérésének, aki még hozzá a Társaság iránt 
nem is a legjobb indulattal viseltetett, feltétlenül 
eleget kellett tenni. Colorobiere tehát minden szabad 
idejében a 16, iHetöleg 13 éves Colbert-fiúkkal fog
lalkozott. Be kell vallanunk, hogy ez nemcsak növen-
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dékeinek, de ö magának is nagy hasznára vált. Aliása 
olyan társadalmi körrel hozta őt kapcsolatba, amely 
modorána.k,. szeBerni képességeinek, műveltségének 
igen kedvezett. 

Az évek múltak s Colombiére is elérte leghőbb 
vágya teljesülését. Huszonnyolcéves korában - ami 
a Társaságban elég korai - 1669 április 6-án áldozó
pappá szentelték. A tulajdonképeni nyilvános pá
lyája küszöbén állt, amelynek tartamát a Gondvise
lés rövid 13 évre szabta. Hátra volt még, hogy lelki 
arculatán azok az egészen sajátos vonások is kikép
ződjenek, amelyek őt a szelíd és alázatos Jézus méltó 
apostolává teszik. Szél kellett tehát tépni azokat a 
fínom szálakat, amelyek a fiatal papot az előkelő 
körök nyujtotta előnyökhöz és a világi dicsöség csil
lámaihoz kötötték s igy a magasabb tökéletesség pá
lyáját könnyen eltorlaszolhatták. Szüksége volt to
vábbá a szenvedések tűzkeresztségére, amely lelkét 
minden pors~emtöl megtisztítja, szellemét, gondolat
világát elmélyíti és a kegyelmi sugarak befogadására 
alkalmasabbá teszi. 

(Folytatása következik.) 

Igazán «:sa.lá.d Tolt-e a Szenlc:sa.lá.d 'l 

Ezen a kérdésen majdnem mindenki elcsodálko
zik. Persze, hogy család volt. Hogy lehet már ilyet 
kérdezni? 

Ha azonban ezeket kérdezem: József és Mária iga
zán férj és feleség voltak? Igazi házastársak és Jé
zus az ö házasságuknak a gyermeke. Akkor az előbbi 
elcsodálkozás csendes elgondolkozássá válik. Sokan 
nem is mernének határozott választ adni ezekre a 
hétköznapi szavakkal megfogalmazott kérdésekre. 
Hiszen a Szenicsalád inkább úgy él a lelkünkben, 
mint isteni eszmény és példakép. Ahitattal szoktak 
rá feltekinteni, de nem igen szokták beleállítani az 
emberi családok sorába és nem mérik az emberi sor· 
sok közös mértékével. 

Ebben pedig tévednek. lsten nem álomszerű ké
pekkel nyúl bele az emberi sorsba, hanem ha már 
egyszer részt kér belöle és belelép az emberi élet
közösségbe, részvétele igazi és valóságos: mindenben 
alkalmazkodik az ember törvényeihez és mindenben 
azzá válik, ami vagyunk és ami a mienk, a bűnt ki
véve. Az igazán emberi valóban istenivé lesz, ha az 
Istené. 

Bátran kell tehát felelnünk: József valóban ura, 
férje volt Máriának, Jézus valóban az ó házasságuk· 
nak a sarja. Igy akarta lsten, hogy egyszülött fia 
házasságban szülessék, szülei legyenek. Akarhatta 
volna-e másképen? Ezt gondolja meg mindenki: gyer
mek akart lenni. Dehát hogyan jöhet világra a gyer
mek házasságon kívül.? Isteni gyermek születhetett-e 
másképen? Még a rosszakaratú emberek sem nevez
hették a szégyen gyennekénekl 

Mégis sokan tagadták már, hogy igaz házasság lett 
volna József és Mária között, s egyúttal tagadták 
azt is, hogy igazi család lettek volna. Régi idők min
den igazságot kikezdö eretnekei között ennek az 
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igazságnak is akadtak tagadói. Ma is sokan vagy kö
tönséges házasságnak tartják vagy semilyennek. 

Mik tehát annak a bizonyítékai, hogy József és 
Mária igazán hitvesek voltak? 

1. József és Mária együtt éltek, egymáshoz tar
toztak. Együtt laktak, együtt mentek Betlehembe, a 
templomba, Egyiptomba, Názáretbe. Mindenki úgy 
ismerte öket, mint házastársakat. Együttlétüknek, 
Jézus születésének más magyarázatát nem is adhat
ták. A csodás fogantatásról az embereknek nem lehe
tett tudomása. Jézus tisztes származását mégsem 
vonta senki sem kétségbe. József és Mária tehát az 
akkor előírt és szokásos formaságok betartásával 
igazi, sírig tartó frigyre léptek. Hogyan vehetett Jó
zsef, az igaz, magához egy nőt, ha nem kötötte hozzá 
lsten és ember elötti sz en t kötelék? Hogyan mehetett 
Mária egy férfinak a házába, ha az nem volt a férje 1 
Talán rokoni kötelékek alapján? Rokoni kapcsolatok 
voltak, hiszen mindketten Dávidnak a házából szár
maztak, de ez még nem lett volna elég magyarázat 
Jézus születésére. 

2. A Szentírás kifejezetten Mária férjének, hitve
sének nevezi Szent Józsefet. (Mt. 1, 16, 19, 20; Lk. 2, 5.) 
Férjének lenni, hitvesi közösségben élni valakivel pedig 
nem lehet igazi házasság nélkül. 

De hátha a Szentírás csak az emberek általános 
hiedelmének ,megfelelöen beszél? Azok pedig nem is
merhették Isten csodás és titkos művét, mely Mária 
és József viszonyát létrehozta és takarta. úgy szóltak 
ezért róluk, mintha tényleg férj és feleség lettek volna. 
A valóságban persze nem kellett annak lenniök. 

Erre kétszeresen is m~gfelelhetünk: mit kell vél
nünk, ha ez az észrevétel igaz, az angyalról 1 (Mt. 1, 
20.) Neki csak illett tudnia arról, hogy milyen viszony 
van Mária és József közölt és mivel egyedül József-
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nek szólt, nem kellett az említett által~os hiedelem 
szerint beszélnie. Miért. nevezi akkor Máriát József 
hitvesének? Csak azért, mert valóban az volt! 

Igen ám, csakhogy a Szentírás jegyeseknek is ne
vezi öket: tehát nem is volt -közöttük igazi házasság, 
hanem csak jegyesség. 

Ez a megjegyzés csak arra lehet hatással, aki a 
Szentírás kifejezésvilágában teljesen járatLan, és isme
retlen előtte a választott nép házasságkötési szokása. 
Elég annyit mondanunk, hogy az ö felfogásuk szerinti 
jegyesség nálunk igazi házasság lenne és az ö "jegyes" 
szavuk nyugodtan jelenthette a hitvest is. (V. ö. Dt. 
22, 22-24; Os. 2, 19; Joel 1, 8.) A hitves és jegyes név 
váltakozbatik és felcserélődhetik egymással, mint pl. 
Mt. 1, 18 és 19. 

3. A Szentírás Jézust egyszerűen József fiának, 
Józsefet pedig Jézus atyjának nevezi. (Lk. 2, 33. 48; 
2, 27. 41. 43.) Ugyan miért? Lehet-e ennek más oka, 
minthogy József férje volt Máriának, Jézus házassá
guknak a gyermeke volt? 

Dehát Lk. 3, 23. helyreigazítja a felsorakoztatott szö
vegeket, nemde? c~ak úgy vélték az emberek, hogy 
József fia, de nem volt az. Ilyen értelmet nem szabad 
annak a mcndásnak adni. Lukács csak eleve elutasítja 
azt a feltevést, mintha Jézus ugyanúgy lenne fia József
nek, azaz a test szerint, mint ahogy a test szerint szár
maznak atyjuktól azok, akik a következő családfán 
szerepelnek. 

4. A ·keresztény hagyomány mindíg tartotta és védte 
az: igaz házasságot Mária és József között. Ezt kell 
különben vallania a józan meggondolásnak is. Mert 
mi hiányzott Mária és József kapcsolatából ahhoz, 
hogy házasság legyen? Ki merne kételkedni az ö hü
ségükben? Ki merne álmodni ennek a házasságnak a 

IrodaioBI 
AncUla Mária: AZ ANYASAG SZENT TITKA. 

Egy fiatal anya elmélkedései és fohászai. Korda rt. 
Budapest, 1943. 81 lap. 

Az Actio Catholica nagyon nyomatékazza a csa
ládmentés gondolatát. De nem csak ő, hanem vele 
együtt az egész ország is érzi, tudja és látja, hogy 
mennyire válságba került a családi élet. Mennyi ve
szedelem fenyegeti a családi otthont, a holtomiglan
holtodiglan kötött szerzödést és szövetséget mily sok 
kísértés igyekszik felbontani. P. Gálffy előszava sze
rint e jelen könyv nem irodalmi babérokra pályázik, 
de nagyon alkalmas arra, hogy megszentelje azok csa
ládi életét, akik forgatják és imádkozzák. Mert e 
könyvből elsősorban az imádság szelleme és lelkűlete 
kapja meg az olvasót. Ilyen szavakkal, ilyen érzel
mekkel és ilyen hangnemben még nemigen szóltak 
e tárgykörrőL A hitves vetette papírra gondolatait, 
elhatározásait és terveit, az a hitves, aki szereti fér
jét, öntudatos és áldozatos lélekkel vállalkozik az 
anyaság szent hivatására, mert mindennél jobban sze
reti Istent és akaratát. Mintaképe a Boldogságos Szüz
anya, aki szüz, jegyes és anya egyszemélyben. Az 
ö kenetei illatára siet utána és követi földi életének 
nyomát, szemléH vonásait és mintázza tetteit. A sze
retet Lelke a másik középpanti gondolat, mely a 
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felbonthatóságáról? Ki merné tagadni, hogy ebben a 
házasságban volt gyermek az úr? 

József férje volt Máriának, igaz házasság kötötte 
hozzá. Mária ebben a házasságban szülte Jézust. Jézus 
tehát ennek a házasságnak volt a gyermeke és így való
ban fia Józsefnek, ha nem is származott tőle a test 
szerint. · 

Hát ezt hogyan kell gondolnunk? A Szentatyák 
szép és találó hasonlata szerint: galamb repül a szántó
föld felett; csőrében búzaszemet visz, ráejti a szán
tásra. A mag kikel és termést hoz. Kié lesz a termés? 
Kétségkívül a föld gazdájáé, akár tudják az emberek, 
akár nem, hogy azt a szemet nem ő vetette. Mária a 
szántóföld, a ·szentlélektől foganta és szülte Jézust 
József férfiúi hozzájárulása nélkül. De mivel Mária 
Józsefé volt, Józsefé lett az is, akit szült. Józsefnek 
szülte gyermekét. lsten adta ezt így, lsten emelte Jó
zsefet ily magasra, hogy az Ige atyja lehessen. Mintha 
csak lsten küldötte volna azt a galambot, hogy ter
mékeny búzaszemet ejtsen a ~zántásra, hogy termést 
hozzon a gazdának. 

Tehát nemcsak a polgári törvények előtt volt József 
Jézus atyja, hanem lsten is annak tekintette. Tehát 
nemcsak nevelőatyja volt, nemcsak annyi volt az ő 
szerepe, hogy óvja és táplálja a gyermeket, mint szolga, 
hanem hogy óvja és szeresse és szereletet kapjon tőle, 
mint atya a gyermekétől. 

Valóban atyja volt az Úrnak. 
Ezt akartuk mondani: igazi házasság, igazi' hitves

ség, igazi -atya és igazán gyermek vanna-k a Szent
családban, azért igazán család az. Eszményien szép 
és mínden család számára követendő mintakép, de nem 
álom és ábránd, a családi élet bajain fájó vágyakozás
nak a szülötte, hanem istenadta igazság és valóság. 

naplószerű feljegyzésekben hozzánk szól, melegen ih
letve, bátorítólag vezetve minden kérdésen keresz
tül: akár a jegyességről és anyaságról, akár a szen
vedésröl és a családi élet boldogságáról szól. Ilyen 
hangon még nem írtak e tárgykörröl: őszinte és nyilt, 
tiszta és tapintatos mil'daz, amit e kérdésekről közöl. 
Milyen gyengéd az ima a férjért, a születendö gyer
mekért, milyen lelki a gyermek világrahozatalának 
és felajánlásának szavakba foglalása. Az egyes rész
letek után közölt és világosan megfogalmazott elha
tározások arra alkalmasak, hogy naponként valami 
erénygyakorlatot tűzzön az anya és hitves maga elé, 
s ezt ellenőrizze is mindennap. Érdemes volt kiadni 
e naplójegyzeteket, mert ez a könyv többet fog hasz· 
nálni minden beszédnél, hiszen olyan írta, aki a hit
ből él és a Szentlélek irányította belső életét és a 
Boldogságos Szüz példájára rendezte be hitvesi és 
anyai küldetését. E könyv sugározza önmagából a 
szentséget és hitet, nem is lehet más célja, hogy má
sokat is megtanítson arra, hegy erőt merítve a hit
ből, minél boldogabbá tegyék azokat, akiket Isten jó
sága gondjaira bízott. Bárcsak minden fiatal házas
pár hozzájutna és n::inden hitves állandóan forgatná, 
akkor megvalósulna a könyv utolsó fejezetének kí
vánsága: az egész világon győz a szeretet a szent 
anyaság által. Az így gondolkodó és élő, cselekvő és 
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imádkozó anyák kivívnák a szeretet végső és egye
temes győzelmét 

P. Petruch Antal S. J.: P. BIRO FERENC S. J. 
Korda rt. Budapest, 1943. 55 lap. 

. N.emcsak hazánkban, hanem külföldi viszonylatban 
1s ahg akadt az utolsó évtizedekben valaki, aki töb
bet tett a Jézus Szíve-tisztelet terjesztéséért, mint 
P. Biró Ferenc. Kedves egyénisége, a lelkiekben és 
természetfelettiben egészen feloldódó személyisége 
nemcsak életében hatott és alkotott hanem vonzó 
jelenség halála után most immár 5 ~sztendeje is. A 
nagy életrajz P. Petruch tollából elfogyott, a máso
dik bővített kiadás most van újra sajtó alatt a jelen 
kisebb életrajzot is az állandóan növekvő érdeklődés 
hívta létre. P. Biró törékeny volt egész földi életé
ben, de bivalyerejű embereket felülmúló lendülettel 
és erővel dolgozott gyermekkorától kezdve: tanult, 
ezért lett színjeles tanuló; a rendbe lépett, itt is ál
landóan képezte magát, vagyis tanulékony volt: ezért 
lett igazi tudós, aki nemcsak a hittudományban vált 
ki, hanem a gyakorlati ismeretekben is. Állandóan 
alakította magát a Szent Szív képére és hasonlatos
ságára: ezért vált belőle szentéletű apostol, aki ha
tékonyan munkálta Isten dicsőségét és a lelkek üd
vösségét. Röviden csak annyit mondhatunk: P. Biró 
mindíg korszerű volt tetteiben és munkájában. Leg
nagyobb alkotása a Szív-ujság és a Korda a Nép
leányok Társaságával. Ezek sugározzák tovább lelki
s~gét és vonzó példáját. P. Biró elsősorban az ifjú
sagéri és a népért dolgozott, rajtuk keresztül meg 
akarta újítani a társadalmat. Mikor még senki sem 
hangoztatta, ő már nyomatékosan rámutatott a ke· 
reskedelem keresztény átszervezésére. Sok siker ko
ronázta P. Biró sokoldalú tevékenységét, de volt ott 
kereszt és szenvedés is. Mivel nem bujt ki az utóbbi 
alól, azért áldotta meg az Úr rninden vállalkozását 
és adta neki bőségesen a sikereket. P. Biró két em
beröltöre terjedő élete Istent kereste és a köz javát 
szolgálta önzetlenül, ezért - amennyiben a jelekből 
következtetnünk lehet és szabad - akarja a Gond
viselés felmagasztalni hű szolgáját, hogy folytassa kül
detését ragyogó példájával és vonzzon sokakat Jézus 
S~íve szerete~ével Isten hűséges szolgálatára, az Egy
haz és Haza javának önfeláldozó munkálására. A kis 
életrajz nagyon alkalmas arra, hogy belöle P. Biró 
erényeit megismerjük, irányát megkedveljük és pél
dáját köves~ük. 

Gausz Tibor S. J.: HA AZ ö SZA V A T HALLJA
TOK ••• Korda rt. Budapest, 1943. 248 lap. 

. Ha talán a szerző korábbi művei közül egyik-má
Sik nem egyforma fogadtatásban részesült az érde
keltek részéről, elsősorban azokra gondolunk, akik 
hasonló irányú művet írtak és jelentettek meg, ez a 
könyve osztatlan elismerést fog aratni mindazok kö
rében, akik másokat hivatás dolgában irányítanak 
vagy maguk is pályaválasztás előtt állanak. Három 
első könyve inkább azoknak szólt, akik kinn marad
nak a világban, előkészülnek a házaséletre, míg a je
len munka a szerzeteséletet kedvelöknek és kere
söknek jelent hasznot, talán sok esetben döntő szol
gálatot. Eddig, legalább is újabb időben, nélkülöztünk 
ilyen irányú tájékoztatást. Adtak ki ugyan az egyes 
rendek és társulatok hosszabb vagy rövidebb ismer· 
tetést, melyek többé-kevésbbé tájékoztatták az ér
deklődöt, de a jelen munka minden elérhető hazai 
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n01 szerzetesrendröl és társulatról egyszerre tájékoz· 
tat, mégpedig írásban és képben. Ha valaki érdek· 
lödik a szerzetesélet után, kezébe veszi P. Gausz 
könyvét, elolvassa és megejti a választást. melyik 
rendhez akar csatlakozni: szemlélödö, aktív, régi vagy 
újalapítású, tanító, betegápoló vagy szociális beállí· 
tottságú közös~g felel~ ·meg inkább hajlamának. 
A mellékelt raJzok pontosan mutatják, milyen sza
bású és összetételü ruhát hordanak az egyes szerze
tek tagjai. P. Gausz e könyve is új utat mutat, hiányt 
pótol, tehát úttörő mü. Két leány életútja bontakozik 
ki mindjárt a könyv kezdetén, Évié és Ildikóé. Mind
jobban bővül a látóhatár, újabb szempontok merülnek 
fel az ,?lvasó ~lőtt, bevezet a szerzö a zárdák .,rej
télyébe , megismerteti a szerzetesélet .,titkát", a 
rendházak és kolostorok belső életét és kifelé sugárzó 
hatását: imádság, szolgálat, munka, emberbaráti te
vékenység, nyomortanyák látogatása, betegek gondo
zása stb., vagyis mintegy szélhúzza a kívánesi leány
szem elölt a zárdai élet függönyél és megmutatja ne
kik Jézus jegyeseinek sorsát, sorát és tevékenységét. 
A harmadik részben az ébredő hivatást vizsgálja a 
szerzö az olvasóval együtt. A következő rész felvo
nultatja a szempontokat, melyek a zárdába lépéshez 
nagyon fontosak: kellékek, akadályok, hogy a választó 
tisztánlátását szolgálja és az érdeklődő önként, teljes 
szabada·karatta·l, minden külsö vagy belső kényszer
tól függetlenül tehesse meg életreszóló elhatározását. 
Aki e könyv útmutatása szerint választ, az valóbali 
százannyit kap majd, mint amennyit elhagyott a vi· 
lágban és ezenfelül a bóségesebb örök életet is megnyeri._ 
A legnagyobb érdeklődésre kétségkivül a legutolsó 
és leghosszabb rész tarthat igényt, melyben a szerzó 
nagy és alapos utánjárással mutatja be az egyes nói 
szerzetesrendek hivatását, munkaterületét és a jelent
kezökben megkívánt lelki, szellemi, testi és anyagi 
kellékeket. Hisszük, hogy a nagyszerű könyv sokak
nak szolgál biztos kalauzul a pályaválasztásban, sót 
ezenfelül a földi és örök boldogság elérésében. 

LUCIE CHRISTINE, a XX. század nagy misztika
s6.Dak naplójL Szalézi művek. 197 l. 

Az a homályban való tapogatódzás, mellyel a lé· 
lek Isten felé törekszik, a misztikusok életében külö
nös belső világosság révén látásba megy át. S e belső 
világosság útján a lélek olyan tisztán megismeri Is
tent, hogy .,ezt a megismerést semmiféle tanítás vagy 
olvasmány révén el nem érhetné". Luci e Christine-t 
- amely álnév mögött egy nagyvilági hölgy és több
szörös családanya rejtőzik s aki ugyancsak benne élt 
a világi élet forgátagában - az lsten rendkívüli ke
gyelme a lelki életnek nemcsak abba a magasságaiba 
vezette, ahol ,.a láthatatlan keresztülcsillan a látha
tán, a végtelen az emberi formákQn" - hanem meg
adta neki azt is, hogy ezekról a kegyelmekról írni 
is tudjon. És így bizonysága lehessen annak, hogy nem 
egyedül a világtól elvonult lelkek kiváltsága a misz
tikus kegyelmek adománya. Jézus szól hozzánk e 
könyvből; s ezekból a szavakból ,.mindíg valamilyen 
nagy jó származik: megvilágosítás, tanítás, erő vagy 
vigasztalás". Nagy köszönet mindazoknak, akik ennek 
a könyvnek az olvasását lehetövé tették. 



Új magyar köayvek: 
GyermekkönyveJe 

Mit csinált a kia Jézus? Szélnyitható képeskönyv, 8 
szép színes lappal, versikékkel. Ara 2.70 P. 

Az őrzőangyal. Bájos őrangyalmesék versikékben. 8 
lapos szélnyithato képeskönyv. Ara 2.70 P. 

Bla11kó Mária: Csodakönyv. Gyuszi Nyuszi története. 
Mesék színezéssel és játékok. Ara 3.20 P. 

Harsányi Gizi: Ezüsterdő, selyemrét. A gyermekek 
kedvenc rádiómesélőjének tizenegy meséje. Ara 
3.50 P. 

Ddíkó könyve. Apapa m.eséi. A közönséges meséktől 
eltérő, hasznos tanitóhatású mesék. Ara kötve 
3.20 P. 

Ifjúsági könyvek: 
Gereben László: Akos vitéz. A na!yobb diákok szá

mára íródott történelmi regény. Ara 3.80 P. 
Szegváry: Kitört a díákháború. Ara kötve 6.40 P. 
P. Tomka Agoston S. J.: Salamon kincse. Hasznos, 

érdekfeszítő. Egy erdélyi vegyészmérnöknek törté
nete. Hazaszeretettöl izzó regény. Ara félkemény 
kötésben 4.- P. kotve 6.50 P. 

Spilimann S.J.: A gyónási titok áldozata. Izgalmas 
történet, egyben nevelőhatású is. Ara 3.80 P. 

Weiser: Alpesi fény. llL kiadás. Jellemnevelő könyv 
fiúk számára, de a leányok is nagy lelkesedéssel 
olvassák. Ara kartonkötésben 2.-, kötve 3.80 P. 

Zaymus: Illatos fény. Szebbnél-szebb novellák, melyek 
tárgyukat az életböJ veszik. Ara 3.60 P, kötve 
6.- P. 

Regények és szépirodalmi müvek, versek: 
Agoston Julián: Esteván. Regény. Ara 3.80 P. 
Ayres: Marilyn. Társadalmi regény. Ara 4.40 P. 
Chateaubriand: A válasz. Modern francia katolikus 

irodalom terméke. Ara 4.40 P. 
Dénes Gizella: A kék autó. Regény a kisváros életé

ből. Ara 3.60 P. 
Frideczky József: Wartburg asszonya. Árpádházi 

Szent Erzsébet életregénye. Ara fűzve 5.60 P. 
Harmat Imre: A gyümölcs. Versek. Ara 3.20 P. 
Harsányi Lajos: Esteli körmenet. Versek. Ara 3.20 P. 
Kinizsi Andor: Egyszer mindenki megnősüL Kacagtatva 

tárgyalja azt a temérdek fonákságot, amely manap
ság a fiatalok házasságának útjában áll és azt a 
bámulatos leleményességet, amellyel ezeket le
gyözik. Ara 4.- P. 

Tóth László: Különös kérő. Regény. Ara 4.80 P. 
Városi István: Aldás a hegytetőróL Szebbnél-szebb 

versek. Ara 4.- P. 
Vitnyédi M. István: Az áldozat. Árpádházi Boldog 

Margit élete. Regény. Ara 5.40 P. 
Zaymus Gyula: Illatos fény. Lelket üdítő novellák. 

Ara 3.60 P. 
Közérdekű könyvek: 

Albrecht Károly: A GPU titkaibóL Ara 48 fillér. 
Maróczy Géza: Igy kezdtem. Ara 6.- P. A nagy mes

ter visszaemlékezései sakkmesteri pályafutásának 
kezdetére. 

Maróczy Géza: A haladó sakkoz6 vezérkönyve. Ara 
3.50 P. 
A kezdő sakkozó vezérkönyve. Ara 3.20 P. 
Vígjátékok és játszmák. Ara 3.80 P. 
A modern sakkvezér könyve. Ara 10.- P. 

Gulácsy Irén: A magyar c:salid. Ara 6.- P. 
Muharai Elemér: Hagyományunk, miíveltségünk, éle

tünk. Ara 1.- P. 
Szigethy Vilmos: öszi szá.ntás. Novellák. Ara 5.- P. 

'tudományos könyveid 
Balanyi György: Magyar Piaristák a XIX. és XX. szá

zadban. ÉletraJzi vázlatuk. Ara 12.- P. 
Fodor Ferenc: A Jászság. A Jászság monográfiáját 

írja le a kitünő fö!drajztudós. Ara 14.- P. 
Gyenis András S.J.: Hittel és tudással. Jezsuita élet

rajzok 15 szerzö tollából. Ara 5.40 P. 
Lepold Antal: Az esztergomi főszékesegyházi kincs

tár katalógusa. Ara képek nélkül 1.- P, képekkel 
2.- P. 

Pipics Zoltán: Száz magyar festő. Ara 2.20 P. 
Sik Sándor: Esztétika. Három kötet. Ara kötetenkint 

4.20 P. 
Schütz Antal: Életem. Önéletrajz. Ara 4.20 P. 
Trikál József: Az isteni szellemiség útjai. Ara 3.80 P. 

Lelki könyvek: 

Biró Ferenc S. J.: Életszentség forrása. Lélekemelő 
elmélkedések. Ara -.50 P. 

Gausz: Ha az ö szavát halljátok. • • Értékes könyv 
a hivatásról. Ismerteti a nöi szerzeteket, azok fog
lalkozását, működé&i terét. Bemutatja az egyes 
szerzetek ruháit. Ara fűzve 4.50 P, kötve 7.- P. 

Ancilla: Az anyaság szent titka. Remekszép elmél
kedések várandós éde&anyák részére. Ara fűzve 
1.50 P, kötve 2.50 P. 

Erdey Ferenc: A lélek magányában. Elmélkedések 
lelki napra. Ara 80 fillér. 

Erdey Ferenc: Engesztelő áldozat. Ara 1.40 P. 
Keresztes Szent János aranymondásai az év minden 

napjára. Fordítolta P. Agoston. Ara 1.- P. 
Kertész Antal dr.: Római szem.mel, római szívvel. 

Remekszép tárcák, élmények. Ara 5.50 P. 
Petruch Antal S.J.: P. Biró Ferenc S.J. A nagy Jézus 

Szíve apostol kis életrajza. Ara 1.- P. 
Lombos Aladár: Krisztus leventéi. Szentéletü ifjak 

élettörténete. Ara 1.80 P. 
Schons-Borbély: A rongyszedők plébánosa. Vianney 

Szent Jánoséhoz hasonló életrajz. Ara fűzve 3.10 P, 
kötve 5.50 P. 

Erdey Ferenc: Elmélkedések 2 kötetben. Ara köteten-
kint 4.60 P. 

Fehér Mátyás: Magyar lények. Ara 3.20 P. 
Griif-Fejes: Uram, taníts meg imádkozni. Ara 4.40 P. 
P. Grou: A benső élet. Ara 5.40 P. 
Mihalovics Zsigmond: A világi apostolkodás kézi

könyve. Ara 4.80 P. 
Schermann Egyed: A keresztény tökéletesedés. Ara 

4.20 P. 
Szalóczy Pelbárt: Az elmélyülés napjai. Ara 3.80 P. 
Tiefenthaler József: Budapest apostola. Kanter Károly 

élete. Ara 3.40 P. 
Tihanyi Tibor: Ahítattal, illendően, nemesen. Katolikus 

illemszabály. Ara 1.- P.' 

Imakönyvek: 

Dr. Czapik Gyula: Katolíkus férfiak imakönyve. Új 
kiadás. A legkitűnöbb férfi imakönyv. Több szent
miseájtato.sságot és azonkívül minden más szüksé
ges imát tartalmaz. Ének is van benne. Ara papír
kötésben 2.- P, vászonkötésben 2.50 P, vászon
kötés aranymetszéssei 4.- P, bőrkötésben 7.50 P. 

Perlaky Lajos: Egy élet imái, Ara 4.- P. 
Szombathy László: Közös esti ájtatosság. Liturgikus 

imaszöveg. Ara 20 fillér. 
Tóth Tibamár műveiböl: Imádkozzunk, testvérek. Ima

könyv. Ara 3.40 P. 



Áldásos és boldog 
újesztendőt kíván 

az "Utunk" kedves Olvasóinak 
a Szerkesztőség és Kiadóhivatal. 

Leánykönyv ek: 

Gausz Tibor S. J .: Jegygyürüért. V. átdolgozott kiadás. 
Ara fűzve iso P, kötve 6.- P. 

Tower: Kihez menjek feleségül? Értékes tanácsok 
nagyleányok számára. Ara fűzve 3.50 P , kötve 
6.- P. 

Dán György: Ö meg én. A boldog házasság feltételeL 
Ara 3.20 P. 

Naplárak az 1943-as évre: 

Aszlali naptár 
Prohászka Ottokár püspök mondásaival. 

Ára 2.20 P. 

Jézus Szíve-naplár. Könyvalakú. A hold 
fényváltozásai, a vásárok, missziós szándékok, 
valamint a Jézus Szíve Szövetség fqszándékai is 
benne vannak. Ara -·60 P. 

Fájdalmas Szűzanya naptára. az 1943-as 
évre. Sok szép olvasmánnyaL Ara -·so P. 

Napról-napra. Közkedvelt katolíkus naptár. Kis 
zsebalak Az év mindenegyes napjára külön ol
dalt ad, amelyen katolíkus naptár található egy
egy napi gondolattal. A gondolatok P. Considine, 
a neves jezsuita lelki író műveiböl valók. Lelki 
feljegyzések céljára üres hely is van. Értékes kis 
zsebnaptár. Ára 1'50 P. 

Január hóra: 

Példaképeink életéből 
Irta : Dr. Czapik Gyula 

Január minden napjára közölegy-egy rövid életrajzot, 
a január hóra eső szentek életéből. Lelki olvasmány
nak kitűnő . Ára 90 fillér. 

Havi védőszentek 
365 lapból álló erénylapocskák , melyek mind
egyikén az aznapi szent rövid élet ·ajza, ki
magasló erénye s egy-egy mondása szerepel. 

Egyesületek, zárdák, vallásos közületek igen na~y hasz
nát veszik , mert a bensőséges életre igen j ó hatással 
van a szentek erényeinek olvasása. Ara 3'60 P . 

Két értékes Tower-könyv: 

Kihez menjek feleségül? 
Ára 3'50, kötve 6'- P. 

Kit vegyek el feleségül? 
Második kiadás. Ára 2'80, kötve 5'20 P. 

Csak úgy ontja mindkettő a praktikusnál praktikusabb 
tanácsokat. Az első a hölgyek számára (második ré
szében az asszonyokhoz szól); utóbbi pedig a férfi
világot látja el fontos tudnivalókkat 

Új kiadásban ismét megjelent: 
Dr. CZAPIK GYULA: 

Kalolikas lérliak imakönyve 
Kitünő imakönyv. Kedvelt zsebalak Rendkívül 
tartalmas. Két szenlmise és minden szükséges 

ájtatosság megvan benne. 
Ára keménykötésben 2'- P 

" vászonkötésben 2·50 P 
" vászonk. aranymetszéssel4'- P 
" bőrkötésben aranymetsz. ?·so P 

Katonaimakönyvek 
DR. CZAPIK GYULA: 

IMAFÜZET 
katolikus katonák számára. 

Szentmiseimát, gyónási és á).dozási ájtatosságo!, 
alkalmi imákat tartalmaz. Osszeállítása kitűnő. 

Ára csak 20 fillér , kötve 1 pengő. 

AZ ÚR LEGYEN VELElEKI 
Irta: Kovács Sándor. 

Igen ízléses ímafüzet, mely a kiskunsági honvé
rlek részére készült. Sok szép imát tartalmaz. 

Ára 20 fillér. 

A hítoktatás .. súlyos kötelességét" végző ft. papság 
és világiak legjobb segítője a 

Kalolikus nevelés 
(Kat. Hittanárok és Hitoktatók 
Egyesületének Közlönye) 

európai színvonalon álló, Magyarországon az egyetlen 
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos 
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi s·- P. 
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal: 

BUDAPEST, ill., SAN MARCO-UTCA 50. 

(Papnövendékek 50 Ofo kedvezményt élveznek.) 

JI. könyve'k m.egrendel.fjetök a Korda 'könyv'kereskedésében, 
Budapest, VIli., Hl'ks:át.fj Kálm.dn-tér 4. szám.. 

Nyomatott : Korda R. T. llyomdijiban, Budap .. t, VID., C.oproQhy-utca 2. (Felel6a: Meini.llQer For~t~~c.) 
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Elölizetési ára félévre 1 P 80 lill. Egyes szám ára 40 lill. 

Régmult idők varázslatos képe. Ki ne emlékeznék rá? Keményre
fagyott, havas úton csilingelő szánok. Fényárban úszó báltermek. Boldog
ságtól csillogó szemek, jóízű kacagás, gondtalan öröm. Vígan keringőző 
párok, mámorító zene. Színes, kavargó, tarka forgatag. Ifjú szívek 
ébredése, öregek könnyes-édes emlékezése. 

A kép változik. Égő városok, rommálőtt falvak, télvíz idején, 
fagyos országutakon nienekülő riadt tömegek. Agyútorkok halálos 
viJlanása, gránátok becsapódása, bombák robbanása. Sebesültek, haldok
lók. Könny, korom, keserű szenvedés mindenütt ... Mintha valami 
kényszerű áldozat volna ez a multak bűneiért: a kegyetlen önzésért, 
rideg szeretetlenségért, fösvénységért, írígységért. 

És feltűnik egy harmadik kép. A Szent Szűzet látjuk a jeruzsálemi 
templomban, amint az úrnak bemutatja és fölajánlja isteni Kisdedét. 
A leggyengédebb, legnemesebb, legtisztább lstenanya hozza ott Jeg
nagyobb áldozatát. Lelkét tőr járja át, látja Szent Fia jövőjét, ű fizet 
meg mindannyiunk bűnéért. De a Szűz, a Iiliomos lélek alázatos enge
delmességgel, készséggel és szereleltel hozza meg lsten dicsőségére, az 
emberek üdvösségére áldozatát. Ezzel az engedelmességgel példát ad 
mindannyiunknak. lsten ugyanis akarja, hogy akarata és törvénye szeríni 
éljünk, szándékainak mindenben megfeleljünk. Ezáltal Hozzá közelebb 
érjünk, mint az agg Simeon - Urunkkal, Istenünkkel találkozzunk, 
a nagy kegyelmek forrására rátaláljunk. 

Hullámzó, rengő-ringó harangszóként hív, vezet az UTUNK szent, 
hitünk esilagfényes ege alatt egy beteg, haldokló világban a Krisztus
sal való találkozásra. Találkozásra, ahol már nemcsak látjuk, halljuk 
Ot, hanem hittel átkaroljuk, áhítatunkban bírjuk, a bensőséges ima és 
elmélkedés csendjében, a szentáldozás titokzatos csókjában Vlllósággal 
megtaláljuk, szívünkbe zárjuk Ot. 

A mai háborúskodó világ nem látja eléggé az Igazságot. Pedig azt 
látni, megfogni és megvalósítani, a vérünkké változtaini kell. Az igaz
ságból komoly időkben élni kell! Az 

(ft U D
,.~ a keresztény élet számára a Világosság és Igazság fáklyáját 
~ gyujtja meg, mikor az állandó istenközelségnek, a lelki el

mélyedésnek, a bátor és erős kato/ikus cselekvésnek, az Isten ============ be kapcsolódó öni~,Idatos életnek világot győző nemes stílusára 
tanít, békére, megnyugvásra, szent örömre nevel ... Sokan keresik ma gyötrődő lélek-
kel a szívnek a békéjét. Sokan kulatják az Igazságot, vágyják, szomjúhozzák a fényl, 
szeretetet, világosságot. Sokan sóvárogják ma a mélységes hitet, nagy békességet, az 
istenközelségnek zavartalan örömét, boldogságát ... Szegődjünk szereleltel hozzájuk és 
figyelmüknek Iapunk egy-egy megfelelő cikkére való terelésével foglaljuk le az élet
gondtól, külső és belső viharoktól megkínzott emberszíveket a minden kegyelem örök 
forrásának, a világ Világosságának: az Udvözítő Krisztusnak! 



IX. évfolyam, 6. szám. 

Krísztus nyilvános és megváltó működésének előz
ményei oly értékesek és tanulságosak, hogy soha
sem foglalkozhatunk velük eleget: mindíg találunk 
bennük valami újat, eddig fel nem fedezettel; egy
S21óval olyasmit, amiból tanulhatunk és amivel bósé
gesen gazdagitbaljuk benső lelki világunkat. 

Krisztus fellépését a nyilvánosság előtt harminc 
csendes és tartalmas esztendő előzi meg. E magános 
és visszavonult élet tüzében érett meg - de csak 
emberileg szólva - a Megváltó lelkében mindaz az 
érték, amire szüksége volt, hogy a népet tanítsa és 
az embereket magához vonzva elvezesse az örök 
Atyához. E benső eseményekben és folyamatokban 
gazdag idő leteltével, a keresztelés után a pusztá
ban töltött negyvennapos magány istenközelséggel 
telített napjaiban eljött a Gonosz, romlásunk eredéje 
és a Megváltás örök ellensége, hogy megkísértse azt, 
aki emberré lett, hogy megtörje a pokol hatalmát 
és felszabadítsa az emberiséget a sátáni járom alól. 

A Megváltó nyilvános életének nagy előzménye, 
a kísértés komolyan foglalkoztat minden mélyen 
gondolkozó és az igazságot kereső embert. Minket 
is, mert első hallásra vagy értesülésre nem értjük 
meg rögtön az összefüggéseket és - nem ok nélkül 
- legalább is értelmetlennek és feleslegesnek tart
juk, hogy a Gonosz megkísértse azt, aki feltétlen 
úr és akinek hatalmában van a Jó ellenségét örökre 
elnémítani vagy megsemmisíteni. Mi értelme annak, 
hogy a Gonosz megkörnyékezi a végtelenü) tiszta, 
minden gyarlóság felett álló és éppen ezért fölényes 
Krisztust? Hiszen tudhatja, hogy kezdeményezése, 
mely a világtörténelem egyik legotrombább csel
fogása, eleve meddöségre, sikertelenségre van ítélve. 
:I:s mennyire nevetségesen hatnak csábító eszközei! 
Gazdagságot kínál fel annak, aki a gazdagság abszo
lút ura, hatalmat ígér annak, akitól minden hatalom 
származik! Nevetséges és nyomorult kezdeményezés, 
otromba és nem helyénvaló csábítás, melynek kimene
tele nem vitás! 

U tank 1Q43 febmár l. 

És mégis! E visszataszító jelenetnek mély értelme 
van. Szent feladatunknak tartjuk erre reá világitani 
és az összefüggéseket kidomborítani. 

" 
Az első, amire ügyelnünk kell, az a kisértes idő

pontja. Krisztus negyvennapos böjtje végére ért, és 
mint aZ Irás mondja, .,megéhezett" (Mt. 4, 2.), vagyis 
abban a sajátságos állapotban volt, amelyben a 
szervezet a böjt folytán már minden tartalékerejét 
felemésztette és bekövetkezett az az időpont, amikor 
az éhség sajátságos égési folyamata a vitális szer
veket támadja meg, ami köztudomásúan halálos 
veszedelemmel jár. A tapasztaltak, főleg az effajta 
dolgokban járatos misztikusok szerint a test ilyenkor 
szinte légie~.en könnyűvé válik, vagyis a lélek olyan 
abszolút túlsúlyba jut, mintha a szervezet nem is 
létezne. Ez az elóbb említett veszélyes időpontot meg
előző állapot a bőjt legfennköltebb eredménye. A 
lélek ilyenkor a legfogékonyabb az istenes dolgok 
iránt. Gyönyörűen mondja erre vonatkozólag Guar
dini: .. A szellem fogékonyabbá, a lelkiismeret éles
látóbbá, finomabbá és hatékonyabbá válik. A képesség 
dönteni szintén növekszik. A természetes élet szer
vei, amelyek az embert a lét minden rejtelme és 
veszélye ellen megvédik, továbbá mindannak fenye
gető közelsége ellen fedik, ami az emberi lét szín
vonala alatt, felette vagy mellette van, valahogyan 
meglazulnak. A benső világ ennélfogva szinte csupa
szon áll a különbözó hatalmakkal szemben. A szel
lemi hatalom tudata is növekszik és vele együtt ... 
a veszély, hogy tulajdon létünk ... és képességeink 
korlátait már nem látjuk tisztán." E veszedelmes 
pillanatot választotta a csalárd kísértő, hogy az 
Istenember közelébe férközzék és őt, ha lehet, 
hatalmába ejtse. Emberileg szólva: jól számított, 
mert .,ha egy vallásos vonatkozásban tehetséges és 
nagyrahivatott ember megy ezeken a jelenségeken 
keresztül, akkor könnyen oly válságba juthat, amely-
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ben a szellem végső döntések elé és nagy vesze
delembe jut" (Guardini). Igen, a Gonosz jól számí
tott; és mégsem, mert egyről megfeledkezett, hogy 
Krisztus nem csupán vallásosan ihletett lángész, 
hanem egyszerűen és úgy-ahogy hangzik, az élő 
Isten Fia, aki már isteni természeténél fogva sem 
kerülhet ily válságos lelki állapotba. Az ördögi szá
mításba csak .,kis"" hiba csúszott. Ez azonban elbuk
tatta a ravaszan kieszelt •tervet. 

* 
Mulatságos, hogy a Gonosz néha mily naiv tud 

lenni! Isten Fiát, aki később csodálatosan megszapo
rított kenyérrel táplálja az éhező tömeget, veszedel
messé váló éhségénél próbálja megfogni: Mondd, 
hogy e kövek kenyerekké váljanak! - suttogja 
fülébe. 

Emberileg véve ez a cselfogás sem egészen ügyet
len. Az éhség marcangoló is tud lenni és ilyenkor 
minden hat az emlékezótehetségre. Halandó embert 
bizony megkísértett volna a ravasz cselfogás. A sivár 
pusztában, ahol az éhség kínjában izzó szem ésak tüzes 
homokot és meddő sziklákat lát, igen ·csábító lehet 
a gondolat, hogy e köveket kenyérré változtassuk 
át, ha megvan a hatalmunk hozzá! 

Krisztussal másként vagyunk. O ura az éhségnek, 
ennek a vak ösztöimek is és hatalmában áll oly 
megoldást találni, amelyre a Gonosz nem is gondol. 
A kísértóen suttogott szavak hatás nélkül lepereg
nek róla és a Gonosznak újabb cselhez kell folya
modnia. 

Nem kev~bbé naiv azt feltételezni Krisztusról, 
hogy a Gonosz kivánságára majd ledobja magát a 
mélységbe. A templom ormáról, ahol állottak, gyö
nyörű kilátás nyílt a városra és környékére. Lábaik
nál nyüzsgött a s_zent város eleven lakossága, alattuk 
hullámzott a kavargó, mindennapi élet. A pillanat 
jól van választva. Mondottuk már, hogy a bőjt 
bizonyos fokon mily kisérő jelenségekkel jár. A légie
sen könnyűvé vált test és a túlsúlyba került lelki 
erő könnyen elfeledteti velünk a nehézség törvényét. 
Valóban: nem kell sok hozzá, hogy valaki ily álla
potban kilépjen az űrbe és Istent kísértse, annál 
inkább, ha tudja, hogy hatalmában van megtennil 
A helyzet még normális állapotban is veszélyes, 
mert valahogy úgy van, hogy a mélység mindíg 
kísért. Van benne valami rejtélyes és megmagyaráz
hatatlan vonzóerő, ami veszedelmesen kábít és 
alkalomadtán szerencsétlenséget idézhet elő. 

Krisztussal azonban nem így vagyunk. Ot, aki 
mindenek teremtője és ura, mélység ~ magasság 
nem csábfthatja. Az elutasító válasz fölényes köny
nyedséggel hagyja el ajkát és a Gonosz látja, hogy 
ismét a rövidebbet húzta. 

Az már azután, hogy minderre a világ pompáját 
tárja fel Megkísértettje előtt, igazán teljesen elhibá
zott fogás! Voltaképen mit gondolt Krisztusról, mikor 
ehhez a gyerekes cselhez folyamodott? Komolyan 
hitte vagy hihette, hogy Krisztusra hatással lesz a 
világ káprázata? Azzal számolt talán, hogy Krisztus 
párhuzamot von szegénysége, a világ hatalmasságai
val szemben tapasztalt tehetetlensége és a gazdag 
világhatalom káprázatos ragyogása, csábító ígérete 
között? Mintha Krisztus nem tudta volna, hogy mit 
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akar és mi következik abból, amit akar és amit 
keresztül is visz! Mintha Krisztus nem tudta volna, 
mi vár reá az örök megdicsőülésben azért, mert mínt 
Istenember önként a szegénységet és a hatalomrnaL 
szemben tapasztalt védtelenséget választotta, míután 
a megváltás szempontjából így látta jónak. Mintha 
a világosság rászorulna tulajdon visszfénye ragyo
gására, mintha a Teremtőnek szüksége volna vala
mire abból, ami az O kifogyhatatlan teremtő gaz
dagsága természetes folyománya. Ennél nevetsége
sebb eszközzel már igazán nem lehet kísérteni és 
nem csoda, hogy Krisztus végre is· megunja ezt a 
nemtelen játékot és elűzi magától a vereséget szen-· 
vedett Kísértőt. 

A Kísértő szégyenfővel távozott. Lukács, az evan
gélista azonban gondolkozóha ejt, mikor azt írja, 
hogy csak egy időre hagyta el őt, (Lk. 4, 13.) 

Mit jelent ez? 
Szerény nézetünk szerint azt, hogy a kísértés 

mélyebb értelmét e szavakban kell keresnünk és 
látnunk. Szent Lukács megjegyzése ugyanis, többek 
között, cé-lzás arra, hogy a küzdelem a jó és a rossz, 
az üdvösség és a kárhozat közölt soha nem szűnik 
meg. Csak szünetek vannak, béke azonban és vég
leges megszabadulás nincs és nem is lehet ezen a 
földön. Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat,. 
könnyen megtaláljuk a Sátán, az örök Kísértő nyo
mát Krisztus történetében. O szítja az ellentmondást, 
ő bujtogatja fel a farizeusokat, ó lázít a felvilágosult 
szaddu.ceusok között, ó fest rémképeket a pozícióját· 
féltő Pilátus fáradt szemei elé és ó csörge ti a. szerene 
csétlen Júdás fülébe a harminc ezüstpénzt. A hát-· 
térben ó mozgatja kaján vigyorral a szálakat ... O és 
mindíg csak ó. 

Nagyot téve,dünk, ha azt hisszük, hogy a meg
váltás beteljesülésével valami változott. Legföljebb 
csak annyi, és a hangsúly ezen van hogy 
nekünk, Krisztus gyermekeinek és a világnak, akik 
közöU és ahol a Sátán vígan továbbkísért, megada
tott győzedelmeskedni fölötte a Megváltás kifogy
hatatlan erejében. Csak ennyi változott és semmi 
több. Krisztus háromszoros megkísértésének története 
is végelemzésben csak azt a célt szolgálja, hogy meg
barátkozzunk a kísértés gondolatával, felkészüljünk 
reá és isteni Mesterünktól megtanuljuk, hogyan kell 
és lehet a Gonoszt száműzni lelkünkból és éle
tünkbóL 

Krisztus nyilvános működése előzményei valóban 
tanulságosak. 

A háromszoros kísértés történetéból most már 
levonhatjuk a gyakorlati következtetést, ami abban 
áll, hogy felnyitjuk szemünket és körültekintünk a 
világban. Ezt nem tesszük hiába, mert első pillan
tásra észrevesszük, sót jórnagunkon tapasztaljuk. 
hogy a Gonosz ma bátrabban és sajnos, nagyobb 
eredménnyel kísért, mint valaha. Ugyanakkor azt is 
világosan látjuk, hogy cselekednünk kell: meg kell 
hiúsítanunk a Gonosz fondorlatait saját életünkben és 
meg kell akadályoznunk, hogy úrrá legyen a szeren
csétlen emberiség felett. Ezt meg azáltal tehetjük, hogy 
Krisztus szelleme szerint élünk, Krisztus erejével. 
küzdünk, Krisztus szellemét sugározzuk a világba és-, 
annak fényével száműzzük a sátáni hatalmat. 
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Gyert·yaszenteló Boldogasszony 

Meglepődve olvassuk az ünnepi evangéliumban a 
Boldogságos Szüzről: elteltek a napok, melyek 
M-ózes törvénye szerint elő voltak írva, hogy meg
tisztuljon, és elvitték a gyermeket Jeruzsálembe, hogy 
bemutassák az Úrnak. - Nézzünk utána Mózes tör
véu.y.ében: ha az asszony fiúgyermeket hoz világra, 
alekor hét napon keresztül tisztátalannak kell tekin
teni, de ·még aztán is ebben a tisztátalan állapotban 
maradjon hanninchárom napig. Sehová sem szabad 
mennie mindaddig, míg tisztulásának napjai el nem 
teltek. Ha aztán a tisztulási idő elmúlott, akkor a:djon 
át a templom bejáratánál a papnak egy esztendős 
bárányt egészen elégő áldozatul és egy fiatal galam
bot vagy gerlét en·gesztelésre. A pap áldozza fel ezeket 
az úrnak, é,ll ő meg fog tisztulni. Ha azonban nincsen 
módjában, h,ogy a bárány árát előteremtse, vegyen 
két gerlét vagy pedig két galambot, egyiket egészen 
elégő áldozatul, a másikat pedig engesztelésül, és a 
pap könyörögjön érte, és így tisztává lesz. 

Mária szóról-szóra és betüröl-betü.re így cselekedett. 
Mi már megérteni sem tudjuk ezt a törvényt. De nem 
is azt akarjuk. Csak a Boldogságos életének egyik 
eseményét szerelnők gyenneki lélekkel átgondolni. 
Elég annyit tudnunk, hogy Isten valóban adott ilyen 
törvényt az anyáknak és hogy a legszentebb anya a 
legpontosabban megtartotta. 

Mária tisztább a hótiszta liliomnál. És most úgy 
jelenik meg az emberek előtt, mintha swun.ilten sem 
különböznék a többi asszonytól, akikhez a bűn óta 
még a szülésben is büntetés és tisztátalanság tapa:d. 
Másért míért kellene megtísztulniok? Buzgólelkű 
katolikus őseink elkomolyodó kiváncsisággal és tudni
aliariasal nézeg-ettek ezen a napon a Tisztaságosra és 
eltün'l)dtek rajta, hogy míért vetette alá magát a tisz
tulási szertartásnak. Azt igen j ól tudták, hogy szük
sége nem volt rá, de azt nem tudták és szerették 
volna tudni, hogy míért látta jónak a törvén-yhez való 
alkalmazkodást. Törték a fejü!Ht és így okeskodtalr: 
Mária olyan, mint a liliom, az egyetlen, az ígazi liliom
szál. A mai napon nyílott ki szépségesen, és hanta
kOlllOtt ki teljes szépségében. A liliom hatágú illatos 
virága a Boldogságos hat erényét jelképezi, melyeket 
ezen a napon gyakorolt, melyeknek szépségéért a 
jó Isten megengedte, hogy egyszülott Fia és az Isten
anya ennek a megalázó szertartásnak aláves!lék 
magukat. 

Szeretnők mí is liliomszépségében és Ismnnek 
szemével nézni a Szepl'őtelent. Megértelri, hCJgy ő a 
liliom és eltelni illatával: ez a mi vá!lYunk is. 

1. Az első erény, melyet Múiában· a mózesi tör
vény betartásánál megcsodálhatunk, az, hogy men.nyirv 
!IZeretett Istennel együtt és egyedül I8Dni. Negyven 
napon keresztül nem volt szabad ellaagynia a házat, 
nem mahetett ki az utcára, nem találkozhatott embe
rekkel. De ez igazán nem esett nehezére, hiszen köny
nyen elmélyed'ó, lstennel szívesen időző lélek volt. 
Ilyennek mondja az Evangélista. Szerette az egyedül· 
létet, - másképen nemigen lehet elgondolkozni - a 

zajtól való elvonulást, mert szerette Istent, az IsteDl'e 
való gondolást. Egyébként olyan gondos, mindennel 
törődő háziasszony volt, hogy akár az egész Szent· 
földön .is hiába kerestek volna hozzá hasonlót. Jézus 
és József tudnának erről beszélnil De haszontalan 
tereferét, szükségtelen beszélgetést, kívánesi kérdezös· 
ködést tőle senki sem hallott. Valóban olyan volt, 
amilyennek a Szeutiélek megjövendölte: az é'n jegye
sem gondosan elzárt kert, olyan, mint a lepecsételt 
forrás. Abba a kertbe nem hatolt be a világ lármája, 
virágaira nem szállt rá az utca szennyes pora; abból 
a forrásból nem folyt szét a víz, hogy az utca porával 
keveredjék. Bizony, Máriának nem esett nehezére 
negyven napon keresztül egyedül lennie. Még boldo· 
gabb volt, mint bármikor máskor: egyedúl lehetett 
Jézusával és egyedül csak neki és érte élhetett. 

2. És mennyire szerette Mária a tisztaság-ot és 
mennyire akart mindfg tisztább és tisztább lennil 
Az ö te5tén, lelkén nem volt eltüntetésre váró folt, 
és mégis alávetette magát a tisztulási szertart'ás· 
nak. ű, a szeplőtelen, a makula né•l·kül való szilz 
még tisztább akart lennil A tisztasá:g.ot ugyanill 
nem önmagában, nem is másokban nézte, hanem annak 
örök forrásában és elérhetetlen mintaképében, a jó 
Istenben. Istenre nézett és biztosan tudta, hogy neki 
megvan a hatalma és akarata, hogy a tiszta még tisz
tább legyen, a szent még szentebb, az igaz még igazabb. 
És lsten valóban megint nagyot tett vele és növalte 
lelkében a kegyelmet, l~lkének a tisztaságát ~s szép· 
ségét. Vagy talán merné valaki azt gondolni, ho!iy 
minden más anya megtisztulva ment haza en·61. a 
szertartásról, csak a Boldogságos nem lett még tisz· 
tább? Miért? Mert talán már úgyis tiszta volt? Csak· 
hogy lehetett még tisztább és ezt kérte abban a szer· 
tartásban! 

3. Aztán csodálatosan engedelmes volt Mária. A 
töl'Vény nem kötelezte. Mint a törvényhozó parancsoló· 
jának az édesanyja ·magától értetődőleg W volt 
mentve a törvény alól. És mégis elindult, vitte a;a 

áldozatot, a gyermeket é9 odaállott a pap elé. Mert 
engedelmes volt. Kimondotta egyszer azt a szót, amely 
egész életének az alapja volt: Ime, az Úr szolgáló-

"leánya, legyen nekem a Te szavad: szerint. Miadenbeu 
azt lrereste, hogy mit mondott, mít para~Desolt u úr. 
És ha ·DMgismerte az Úr s:~Javát, nem· ut ltérdeate: 
kötelező-e élu'ám ez a törvény? - haosm. mkább: 
lehet-e nekem ebben is engedelmesked~~.em.? ~s mihelyt 
lá.tta, hogy az engedelmesség az ő számára is lehet
séges, örömmel igyekezett engedelmeskedni: íme, az 
Úr szófogadó leánya! Nem akart kivétel lenni; ut -
akarta, hogy felmentést kapjon vagy enlfedélyt, hogy 
másképen tehessen. Neki is az volt az öröm~t~ boldog
sága, mind.ennapi kenyere, mint Fiának, hogy az 
Atyának az akaratát cselekedje. Elcsodálkozuuk és 
elpirulunk ilyen engedelmességnek a láttán: nekünk 
aJigha jutott volna eszünkbe, hogy meghajoljunk egy 
törvény előtt, melynek számunkra sem értelme, sem 
szüksége nem volt. De ez csak azt mutatja, hogy 
mennyire ismeretlen elóttünk Mária tökéletessége; 
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különben nem állnánk olyan értetlenül egy tökéletes 
cselekedete elott. 

4. A negyedik erény az alázatosság, Máriának ez 
a kedves, szíve erénye. Odaállt a többi asszony közé. 
Mindenki úgy tekintett rá, mint egyre a sok közül, 
pedig ö akkor is Isten egyetlenie volt. Szent Józsefen 
kívül senki ember nem ámult el akkor Mária nagy 
alázatosságán, mindenki természetesnek tartotta, hogy 
úgy cselekedett. És Máriának magatartásában, az 
egész szertartás alatti viselkedésében még a legkisebb 
jele sem mutatkozott, hogy öt tulajdonképen nem 
lenne szabad a többi asszony közé sorolni. Mert Mária 
dúsan illatozó, szép rózsa volt ugyan, de titkos rózsa: 
Istennek akart csak illatozni; önmagának sem illa
tozott, azt sem akarta, hogy az emberek észrevegyék. 
Gyönyörűsége volt az emberek asszonyaival, az úgy
nevezett többivel együtt lenni. Pedig egészen Más 
volt, Istennek is Egyetlenie voltl 

5. Szerette aztán Mária a szegénységet. Az embe
rek akkor is sokat adtak arra, hogy mások előtt ne 
kelljen szegénységükben mutatkozniok. Ma sem va
gyunk különbek: ritka alkalmakkor, esküvőn, lakodai
mon még a legszegényebb is kitesz magáért. Ha nem 
is szereljük a nyomorúságot, szereljük a cifraságot. 
Mária ebben is másképen gondolkozott. Királyi sarj 
létére szegénysége mellett is vihetett volna bárányt 
áldozatul, senki sem szólta voln·a meg érte. Meg aztán 
nem is volt a Szenicsalád olyan koldusszegény. Amit 
az evangéliumból és a történelemből tudunk a rokon
ságról, arról tanúskodik, hogy eléggé tehetösek vol-
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tak. Ha más nem is, legalább Zakariás pap tudott 
volna és adott volna is szívesen egy bárányt, hiszen 
ö azt is tudta, hogy az Úrnak az édesanyjáról van 
szó, aki azonfelül még olyan kedves volt hozzá és 
Erzsébethez János fia születésekcir. Mária mégis 
inkább megmaradt a szegények áldozatánáL . Igy tett, 
mert szerette szegénységét, mert látta, hogy fia is 
jobban· szereti a szegénységet. Másnak a szegény 
istállójában akart születni, pedig a názáreti házban 
több kényelemmel és az istállóhoz képest fejedelmi 
pompával készültek a születésére. Mária megértette 
Jézusát, míndent megőrzött és megfontolt szívében, 
tanult mindenböl és mindenben, hogy hasonlóvá legyen 
fiához. 

6. A hatodik erény, melyet a liliom kelyhének 
a hatodik ága jelképez, Mária nagy tisztelete az Úr 
szolgája, a pap iránt. Hozzá fordul és közbenjárását 
kéri, hogy megtisztulhasson. Pedig az a pap Máriához 
mérve minden lehetett, csak tiszta nem, még ha igazán 
az Úr szíve szerintí szaigája volt is a szentélynek. 
Bizonyára szentéletü ember volt, de Mária mellett 
semminek látszott, valamint a kis csillag a nap ragyogó 
fényében. Bizonyára nem is gondolta, hogy az Úr édes
anyja hajtja meg a fejét előtte olyan tisztelettel, mint 
eddig még egyetlen asszony sem! 

Ezeket az erényeket gyakorolta a Boldogságos 
Szűz Mária, ezeket kell meg-látnunk, ha alaposan 
átelmélkedjük az ünnepi evangélíumot. És ha mi is 
igazán akarunk ünnepelni, akkor imádkozzuk komo
lyan és odaadással: hivj minket, ó szeplötelen Szűz; 
Utánad sietünk erényeid illatára! 

A. lest ~i-vánsága, a szeDieL: ~i-vánsága 
és az élet ~e-vélysége 

Fájdalmas Szüzról nevezett Szent Gábor 
(1838-1862), az Egyháznak ez az egyelőre 
kevéssé ismert szentje Assisiben ugyanannál a 
keresztkútnál született újra Krisztus kegyelmé
ben, ahol nagy földije, s aki után a neve is Ferenc 
lett. Először misem mutatta, hogy öt a világ 
ügyeinek és dolgainak értékelésében is követni " 
fogja. Vidám társaival résztvett a szórakozások
ban, szargalmasan készült jövendó pályájára. 
Legkedvesebb nővérének halála azonban lelkét 
annyira megérintette, hogy 1856 augusztus 15-én 
a Szent Szüz szobra előtt imádkozó 18 éves ifjú 
már gyökerében meglátta az élet nagy feladatát: 
kellően elhelyezkedni a szemek kívánsága, a test 
igénye és az élet kevélysége kérdésében. Szeptem
ber 5~n még résztvett a következő iskolai évet 
kezdő érdemkiosztási ünnepélyen, de derekán 
már vezeklőöv volt. Szeptember 21-én belépett 
Keresztes Szent Pál rendjébe, a passzionisták 
közé. Amikor új nevet kellett választani, a Szüz
anyát köszöntő fóangyalra gondolva, aki a Szent-
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lélek erejét jelentette a Szüzanyának, Gábor, 
vagyis az Úr erőse lett. A noviciátus befejezése 
után 1857 szeptember 22-én az összesek jelen
létében egy rendtársa elolvasta Krisztus kín
szenvedésének történetét, s e szavak után: Incli
nato capite tradidit spiritum . . . - következett 
Gábor fogadalomtétele. .,Esküvel fogadok tiszta
ságot, engedelmességet, szegénységet, és egyúttal 
fogadom Krisztus szenvedése iránt való áhítatnak 
minden erömmel való terjesztését ... " 

Ez életprogrammot egész különös módon kel
lett neki valóra váltani. Keresztes Szent Pálnak 
az volt a vágya, hogy a szenvedés szeretetében 
hamuvá legyen vagy hogy a tüzbe jutott lepke
ként megsemmisüljön. Ezen az úton követte öt 
lelki gyermeke, Possenti Gábor. Érezte nagyra
hivatottságát, de a tüdővész annyira megtámadta 
szervezetét, hogy semmit sem tehetett, még csak 
pappá sem szentelhették. Nagysága az, hogy 
szenvedésében teljesen azonosította magát az úr 
akaratával. Minden kedves lett előtte, ami fáj-
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dalommal járt. Possenti Ferenc így lett Fájdal
mas Szűzről nevezett Gábor, a fájdalmat nagy 
kegyelemmé változtató belső ember. A Fájdal
mas Szűzhöz akart hasonlóvá lenni; 24 éves korá
ban meghalt. 1908 május 31-én boldog, 1920 
május 13-án szent lett. Betegségében kezelóorvosa, 
testvére, még megérte dicsőségét. Gyóntatója el
mondhatta az új szent miséjét. 

Bárhogyan forgatjuk is a szót, a valóság az, 
hogy míg az egy szükséges (Lk. 10, 42) csak 
tükörben és talányszerűen látszik, a nem szük
séges, sót veszedelmes ezer formában rohan ránk 
ifjúkorunktól kezdve, ráfonódik érzékszerveinkre 
három szála, amely három kötéllé válva, lelkün
ket a világhoz köti. A szemek .kívánsága, a test 
kívánsága, az élet kevélysége. A bírás, a nagyra
vágyás, a testiség ördöge. A három szál szomorú 
örökség. Kötéllé úgy fejlődik. Nem egyszer a 
farsang szeleburdisága alatt, s azért ellensúlyo
zására az Egyház a böjti időszakban megismertet 
a kötelezettséggeL hogy résen álljunk. 

Ha nyers rőzsenyalábba szikra kerül, mondja 
Szentviktori Hugó (t 1142), s tüzet fog, halvány 
lángja először alig-alig libben ki a vastag lepel 
alól. De amint a fa lassan kiszárad, a füst fogy, 
a láng tisztul és növekszik, s végre az egész fa 
egy láng. Még pattog, tűz meg nyir.kosság közt 
még tart a küzdelem, de a győzelem már látha
tólag a tüzé, mely a köteget keresztül-kasul járva 
egész természetét közli vele. Végre nincs ott már 
más, mint tiszta tűz. A pattogás megszűnt, szik
rák nem ugrálnak belőle, a láng idegen anyagat 
nem találva elült, s nyugodt izzó parázsban feje
ződik be az elégés. 

S:zenteL: ... int . e ... Le re~ 

(IL folytatás.) 

Boldog Colombiére Kolos S. J. 
(1641-1682.) 

Kegyvesztés, visszatérés a lyoni kollégiumba. 

P. Colorobiere életét az Isten által te!"Vezett cél 
felé egy oly esemény irányította, amely magában 
véve alkalmas volt bomba módjára minden földi re
ményt s ábrándot megse=isíte.ni és a felfelé íveló 
pályát egyszerre derékban törni. Az Úr erre a nagy 
operádóra Colbert minisztert használta fel. 

Colbert (1619-1683) kétségkívül hazájának egyik 
legtehetségesebb fia volt. Reimsben született, IDÍnt 
egyszerű kereskedónek gyermeke. Le Telhir minisz· 
ter szolgálatába szegódött. Tehetsége és ügyessége 
révén egészen a pénzügyminiszterségig ·küzdötte fel 
magát. ügyes merkantilista adópolitikájával renge
teg pénzt teremtett eló, amire XIV. Lajos fényűzö 

Utaak 

Amikor az istenfélelemnek vagy a szeretetnek 
egy szikrája beleesik a még érzéki emberbe, és 
attól szíve lángot fog, a küzdelem a zabolátlan 
szenvedélyek és a tűz ereje közt sok fájdalommal 
és zavartsággal jár. Amikor azonban a kezdő 
munka sűrű füstje elszáll, a lélek megerősödik, 
szeretete növekszik, lángj a tisztább és melegebb 
lesz. A zavar eltünik s a lélek az igazság szem
léletében eltűnik, elmerül. A szív megtelik isten
szeretettel, annak lángja teljesen átjárja, s végre 
küzdelem és pattogás nélkül mélységes békében 
és szeretetben emésztődik fel. fl.n Ecel. hom. l.) 

Ez történt Possenti FerencceL Mivel azonban 
a tüdővészesen ágyban fekvő szent nem az élet
szeretö fiatalságnak eszménye, másfelé terelöd
nek gondolataim. Egy sebesült katona 1522 már
cius közepén hagyta el a kórházat, miután a 
szentek életéből lelkébe pattant szikra megláttatta, 
mennyi benne a tisztogatnivaló világiasság. Még 
gyengélkedő volt, de a Manrézában nekilátott a 
munkának. Mindennap hallgatott szentmisét, jelen 
volt a vesperáson és a kompletóriumon. Hét órát 
imádkozott térdelve, háromszor megostorozta 
magát. A bort kerülte. Vasárnapot leszámítva 
húst nem evett. Ilyen munka közben még jobban 
látta, hogy mennyi a tennivaló. Tovább dolgozott. 
A nyirkos rőzse tiszta lánggal égő tűz, Eneco = 
Juigo = Loyolai Szent Ignác lett. 

Az üdvösségre nekünk sem nyílik más út, 
mint a tisztulásé. Nem érjük utol Loyolai Szent 
Ignácot, Possenti Gábort, de istenszeretetben meg 
kell ütnünk azt a mértéket, ami számunkra az 
üdvösség feltétele. A szemétnek ki kell égni lel
künkből, mert különben ott túl kell tisztulnunk. 

lrta 1 MAIIer Lajotl S. J. 

udvartartásának szüksége volt. E mellett sok és nagy 
alkotással örökítette meg nevét. Késöbb azonban, 
!IIIÍkor a királyt takarékcsságra intette, ez szelgála
tából elbocsátotta s az udvartól száműzte. Haldokolva 
hiába epekedett fejedelmét látni, ez feléje sem né
zett. Sót temetésekor a súlyosan megadóztatott nép 
köveket hajigált koporsójára. 

1666-ban, mikor még Colombiére az ó kegyeinek 
sugaraiban sütkérezett, a miniszter többek közt Pá
rizs szépítésére is gondolt. Egészségügyi rendeleteket 
adott ki, amelyek a város tisztogatását, kivilágítását 
célozták. Zúdult rá az elismerés és dicséret, de a kri
tika is. Mert hiába! - minden javitás költséggel és 
így adók emelésével jár. Ettöl pedig a közönség már 
akkor is fázott. Szidták, átkozták a minisztert és 
gúnyverseket gyártottak ellene, amelyekben fel-fel
csillant a francia szellemesség is. Colorobiere is hal
lott ilyeneket és az egyiket annyira csattanósnak 
találta, hogy tisztán mint szellemességet, füzetének 
szegélyére jegyezte. Kis gúnyvers volt ez, amely cé-
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lozva <Colbert a.Iacsonv szármarisára s utalva tiszto
ptáai reDeleletére ezzel a két sorraJ Mé~iidött: 

,.Colbert est sorti de la boue; 
Il eraint toujours d'y retomber." 
,;Colbert a sárból került ki, 
Egyre fél oda visszaesni." 

E~y alkalommal Saraux-ban Colbert úgy véletle
nül benyitott fiai nevelőjének szobájába. A Páter tá
vol volt. Füzete az imént említett végzetes kis vers
sei az asztalon feküdt. Co!bert kíváncsiságból ki
nyitja a füzetet és ~zeme éppen a reá vonatkozó szel
lemes és találó epigJ-ammon akadt meg. Szömyen 
felháborodott a ,,minösíthetetlen" eljárás felett és 
Colombiére elöljáróitól a Páter azonnali eltávolítását 
követelte. A tartományiönök tehát 1670 öszén vissza
hívta P. Colombiéret és Lyonba rendelte. - Igy mú
!ik el 1l világ c1itlsósé~l 

A hlll'mllCÜk próbaév 

Amde a túMeszftett munka az aszkézis mellett testi 
erőit •kÍimeritette. Fejfájá&I'ól panaszkodott. Elöljárói 
tehát, beA!y ki.ra.gadják eddigi fo~lalkozásából és élet
körülméDyeiböl, elküldték a "Szív iskolájába", ahogy 
a rendalapító Szent Ignác a harmadik próbaévet 
nevezi. Mindazok ugyanis, akik a Társaságban tanul
mán-yokat végeznek, ezek hefejezése után, már mint 
papok, még egy tíz hónapos második ujoncévet végez
nek . .A%1 akarta a Szeat, hogy a sok szellemi munka 
után, mielótt apostoli tev&:enységüket megkezdenék, 
magukat összeszedjék s netán lelohadt buzgalmukat 
újra felélesszék, a Társaság alkotmányát tanulmányoz
zák, - egyszóval a jezsuita életre az utolsó útravalót 
me~kapják. A különbözó próbák közt, amelyeken ez 
alkalommal át kell esniök, a legfontosabb a harminc
napos lelkigyakorlatnak - amellyel szerzetesi életü
ket ,megkezdték -megismétlése. Hagy P. Colomhiere 
ez.t mekkora buzgalommal vé~e. arról lelki 11aplója 
tanúskodik,* amelynek lényeges részét éppen a har
mincnapos lelkigyakorlatok feljegyzései teszik. 

Lelkületére jellemző már az a hangulat, amely· 
lyel ennek a nagy munkának, a lelkigyakorlatoknak 
nekivágott. Ezt naplójában így rögzítette le: ,.Minden 
foglalkozás, minden állapot, amelybe az ember egész
ségesen, betegen, bénán, élve vagy halva kerülhet, 
számomra Isten kegyelmével közömbös. Attól a vágy
tól égve, hogy Istenen kívül az ö jóvoltából semmi 
egyebet se keresek, egyedüli, kimondhatatlan sze
rencsének tekintem ezt az örökös fogságot (a szerze
tesi életet) és nem hiszem, hogy azt ·az ég segítségé
vel valaha is elviselhetetlennek tartanám." 

ÉI'Ciek.es megfigyelni, hogy egy szüzi lélek ott a 
paray-i kolostor csendjébenszinte egyidejüleg a k~ye
lemtöl ugyanezeket az érintéseket kapja, mint P. Colom
biere, akit l&ten. öröktől fogva lelki testvérézlek szánt. 
Ugya.ní.A!y küzd önmagával, míg meg nem -érlelődik 
bemae az á.tütö erejü elhatározás: "Szerzetesnö akarok 
lenni, de egészen'' - ismételgette Alacoque Margit is 
u:üntelcn. 

Nagy tévedés azt hinni, hogy a természet bárkiben 

--Mag-yarul dr. Wolkenberg Alajos adta ki Colom
hiere Kolos élete és lelki naplója címen. Második 
kiadás. Jézus Szíve Népleányai Társasága kiadása. 
1929. 
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is kÖDilyen adja meg magát a kegyelemaek. A. tllledMik 
nem úgy nület:Dek, hanem úg-y lesznek. · 

P. Colombiere úgy vélte, hogy a k~yelemnek v~sö 
diadalát biztosíthatja, ha magát bún terhe al<ttt, 
fogadalommal köti le feltétlen hfutégre a kegyoelenmek 
a tökéletesebbre hívogató sugalmával, nevezetesen a 
rendnek legkisebb szabályával szemben. Hoty a JézUti
társaságnak alkotmánya, törvényei és szabál')'&i az 
életszentségnek mily magasztos ideálját rajzolják meg, 
azt a sok Szent és Boldog igazolja, akik magukat 
éppen a szabálytartás által Isten kegyelmével kisebb
nagyobb mértékhen az életszentségre felküzdötték. 
Egyik ilyen példa maga P. Colombiere. 

A szerzetesi szabályok mintegy hálót fonnak a 
szerzetes köré. A természetet annyira foglyul ejtik, 
hogy az nem tud szabadulni. Erős fogság -ez, mel:yet 
a hivatás, a kegyelem, a megszokás és a j6akara1 
ugyan megkönnyíten.ek, de az átlagos erőket 'llli!tis 
túlságosan kipróbálja. Miért is a legtöbb bölcs read
alapító nem akarta a szabályokat bün terhe alatt 
kötelezökké tenni. kivéve természetesen azokat, ame
lyek a fogadalmakkal és isteni parancsokkal e~ybe
esnek. A gyengeség számára legyen a szabály korlá-t 
és mankó, de nem bünaJ.kalom. P. Colombiere .azon
ban bún terhe alatti fog.,dalommal akarta szabwáogát 
lekötni. Szent Ignác :nagy lelkigyakorlatainak ú. n. 
,.első hetében", mi.kor az ,.örök igazságokról" iolyna.k 
az elmélkedések, a nagy elhatározó lépésre a halálról 
szóló meditációval készül. 

Nagyon tisztán látja enuek a .Iépé&nek j.el.ent~
gét ez életre és az egész i>rökkévalóságra. Érzi a 
fogadalmával járó nehézségeket Aggódik és küszködik 
magával. Elárulják ezt a leLkigy.akorlat hetedik nap
ján tett feljegyzései: "Hiszen amitól az emberi ter
mészet irtózik: fogság, hosszú beteg-vég, maga a halál, 
mindez kívánatosabb do!~ ahhoz a küzd.elemhez 
képest, amelyet az embernek önmagá.val kell viVDia. 
Az élet (tökéletes szerzetesi élet), amelynek olyannak 
kell lennie, mint a halálnak, éspedig a világ zajában, 
az a folytonos éberség, amelynek a világ és az önszere
tet támadásaival szemben soha~em szahad gyengülnie, 
ez okozza aggodalmaimat Ha erre gondolok, akkor 
életemet kimondhatatlanul honZiiÍnak találom, 1i hogy a 
halál sohasem érhet engem elég korán." De aztán 
vigasztalódik: "Mindennap misézem majd. Ez az én 
egyetlen menedékem. Jézus Krisztus valóhan keveset 
tudna, ha engem napról-napra fenntartani nem bírna." 

Ezzel a reménnyel, szeret2tt>el eltelve közli tervét 
Athiaud atyával, a harmadik próbaév .,instruktorá
val", ahogy a vezetőt hivatalosan nevezni szokták. 
Hosszas és alapos megfontolás után ez a kiváló, nagyon 
tapasztalt atya, aki a Társaságban már csaknem minden 
hivatalt viselt, a fogadalom letevéséhez hozzájárult 
Colombiere atya november 21-én, a Szü:r.anya bemuta
tásának iilmepén le is tette azt. Lelkéből ekkor kitört 
az öröm és szívét elöntötte a vigasztalás. ,.Hatalmas 
Isten, - írja - ki vagyok én, hogy mé.ltónak találtál, 
szívemet áldozatul elfogadni! Atyám, Barátom, Me~;
terem, Minden.em légy ezentúl. Miután te megelégszel 
szívemmel, nem volna-e tölem esztelenség a tieddel 
meg nem elégedni?" Ez az első eset, mikor P. Colom
hiere lelkigyakorlatai folyamán Jézus Szívét emlegeti. 
A következő elmélked-ésekben már többször foglalkozik 
vele. 

(Folytatása következik.) 



Az idö, ez a -fáradhatatlan szobrász, könyörtelen 
kömkezetes&éJ!i!el rovátkalia arcunkra nemcsak az 
-éveket, hanem a hónapOkat és heteket is. Gyémá.nt
~ény vésője -észrfl'étlen fínom vonásokat farag a 
sima, ,Röm'bölyü tel'tsé-gTe. Alig cserélgetünk néhány 
:ua.ptárt, már hosszú, mély szarkalábak lesznek e kar
col:ásokból. Lefaragja a pufók rózsákat és így meg· 
faktilnak a -színek. A 'kiá'lló csontok durva vonásokban 
mutatják már a ·haláltejet. A miivészi tökéletességig 
fejksmett fiatalitások a szalonokban és a tükör elött 
~ltiltcrtt napi félóriarkák még ~gy évtizeddel is meg
tévesztik azokat a naiv húku&&kat, akik a közmondás 
áldm:atai, mert lámpánál, hangulatvilágításnál néz
nek-voesznek asszony-vásznat. - A tomboló élénk szí
nek azonban csak piros lázrózsák és az élesen kihú
zott vonások kétaégbeesett, de hiábavaló akadékos
koelás a saha meg nem álló óra kerekeibe, mert köz
ben az idő, a szívtelen szabrász, egyre nagyabb ütése
ket m.ér vésöjére és m.ély vonásait már ~emmi el nem 
símü.;a. 

Ez a lelkiink látható képének, arcunknak a törté
. Det.e az idö .for.fá.sába.n: elöregszünk. 

E mindeunapi tapasztalatnál liokkal érdekesebb a 
kérdés: ...ajjon a lelkiink Í1i véaü.l-e? 

A lélek is öregszik 
LelkiiDlcaak aak kez~ van. Ter.emtése piliaDil

tától egy örökkévaló~ felé tart. Tehát akkor is .fGg 
élni, amikor az össze• óra megállt és az idöt már 
DeDl mérik. Mással - 'B8IIl naplárral - kell mérnünk 
a lélek öregedését, ha egyá:lte.láa ör~szik. Pedig 
öregszik. 

A .sokszor látBtt kép: az ó-, -és újév találkozása ki
fej&zó szimboluma. a lélek öre~tedésének. Meggörnyedve, 
roa,gyosan és alul is lyukas zsákkal nyugat felé tart 
az óév; virgonc üjú sr:alulva indul kelet felé s köz
bell. szórja lll~ tele zsákjából kincseit, hogy 365 nap 
mulva az öreg koldus sorsára jusson. Ez az újév. 

Ime, a biztos vénülés útja. Lelki ki.ncsek pazarlása, 
egyéni, belso értékek szé.tszórásának lllértéke ez az 
öregedés naptára. És ami tragikus~ doloi!ban: a lélek
vénülésnek n.i.ncs idöbeli egymásutánja, hanem csak 
hirtelen zuhanása. Aki nagy kincset egyszerre szór ki, 
pillanat alatt 100 esztendós lesz. Néha egy cselekedet 
elég, hogy az üde arcból és a ragyol!ó szemekből is 
félreism.erltetfilenül a lélek koravénsége bámuljon a 
világba. Ellenlren a lelki kincsek gyüjtóihöl és meg
örzőibóV1'6-atuzsálemi korban is az örök-fiatalság su
gárzik. 

Van úgy, hogy rátör a 1101's az emberre és a nagy 
t.herpróba alatt úgy ÖSsz:er'OIPkad a lélek, hogy man
kós, meggörnyedt vén lesr:. 

Máskor - ez a mi aetünk - valami esztelen kár
tyázásba kezd a dúsgazdag örökös. Mint ifjú ül le, 
de egy vén ember kel fel az asztaltól. Egy ültében 
játssza el mindenét. Nincs új tétje. Egy ideig még el
türik a cimborák, aztán a nincstelenek sorsára jut. E 
kifosztottság neiHzeltb a kolduséletnéL Ráismernek a 
pazarlóra, hajdani ,.VALAKIRE" és a káröröm sú
lyos többle1et jel.t számáT«. Nqyon lelketlen a 
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pogányság - és kiben nincsen? - azzal, aki a sze
rencse kerekéról leesett. Börtönben a binözö csava~ó 
is látszólag büszkén teszi rabtársa nevéhez rangját: 
X. igazgató, Z. titkár, Y. milliomos. De udvarias mo
solyában .félreismerhetetlen a gondolata: Mégis közénk 
jutott. 

A társadalmi életben nyilvántartottaknak, kiknek 
nyitott könyv életüknek nagy titka (egy nagy pazar
lási), nincs már reményük. Nem éi\demes ·élni - mond
ják. Igaz is, hogy tengódésnek sem nevezhető létük. 
Testük csak amolyan koporsós-batár, amelyben még 
valahagy eldöc:ög az éló halott: a megwaült lélek. 

Hány anya siratta már el még éló fiát. Szívesebben 
látta volna halottnak, mint reménytelen ifjú-véunek. -
Hány apa tagadta ki lányát, mert magatartásával a 
családot tönkre tette. - "Nyilttéri" hirdetésekkel 
vannak tele a ·bárok, mulatók, tánctermek, szal0110k. 
Itt feleJós tényezők nem vállalnak felelósséget, sót 
az a'Ekalomal unszolják és lökdösik a felelótlen ele
meket a zuhanásra, az egyszerre-vénülésre. - A cser
benhagyott jegyes is későn ébred tudatára, hogy 
gyenge·· volt és engedékenységével kiszolgáltatta ma
gát, ifjúságát. Uzsorása már nem kívánja, hisz nem 
tud neki újat nyujtani. "únlak, mert ismerlek'' a fel
számolás utolsó akkordja. 

Nem egy aranyifjú bánta meg meggondolatlansá
gát, amellyel elherdált valami nagyot: fiatalságát. -
Az elhajított mirtuszkoszorút is sokan visszakeresték, 
de hiába, meg nem találhatták. Fekete, mély gyász
szal kezd'ódött egy szomorú öregség. - A jóbarát, 
szövetséges, fegyvertárs ~y -é11e2:te, hogy egyszerre 
eLhagyta ereje, amikor elárulták, Cllel'benhagyták, ki
has:aaálták. Akcióra képtelen &reg lett. - Szé,p fész
ket ráktak sokan, puhát és meleget. De hogy-h.JDem 
egyszerre eltörik az ág, szétesik a féuek. Nagy a zu
hanás, mert boldog évek, évtizedek estek ki az élet
ból és csak a sivár, szomorú öregség maradt ml!ilt. A 
testi halál igazi megváltás a megvénített léleknek. 

A leliri öregedésnek is megvan a mae« d~nézisa. 
Néha csak az ösztön súgja, máskor a szem is látja, 
hogy nagyon vén emberrel van d(}lgunk. 

Az öreg8ég fölöslegesséválá.s. Mít jeleat ez, az 
tudja igazán megmondani, aki má:r hallotta: ,.Mikor 
patkol már el?" Hasonlót érezhettimk mi is, amikor 
ott kellett megjelennünk, ahol nem voltunk kívánato
sak. Lerítt az arcokról a kérdés: mikor megy már el? 
Vagy amíkor szétszakadt, felbomlott valami, elhangzott 
egyik részról: kérem, ne moles-ztát;on·! hagyjon bé
kében! menjen az útjára. 

Kétségtelen öregségi sors, amikor nem várTJQk tő
lünk semmit. Jégországban vagyunk, ahol a fqyhalál 
szedi áldozatait. Hogy jutottunk ide? úgy, hagy min
den értéket kiadtunk a kezünkből, ráirattuk mindeniin
ket másra, sőt magunkat is maradék nélkül odaad:t:U. 
Nincs semmink, tehát nem keHünk. Elfogyott a hozo
mány, vége a frigynek. 

Az öregek tehertételek a fiataloknak. Ki!llemetle
nebbek vagyunk a k(}ldusnál és ingyenélönél, mert 
nem irgalomból, hanem jog szemd várunk, éspe-dig 
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nem könyöradományt, hanem a befektetett tökéért, 
odaadott önmagunkért kamatot. Figyelmeztető, bűn
jel vagyunk. Adósunk és bűntársunk legszívesebben 
tólünk szabaduina meg. 

Az emlékeknek van egy nem kívánatos sorozata, 
amikor a multból-élés, zsörtölődés, szemrehányás, 
bűnbak keresés, mert a szép csünya lett és a remény 
csalódássá. A "te vagy az oka", "te kezdted" a zsém
bes öreg·kor tünete. Valahogy úgy van ez, mint ami
kor a régi lakodalmas mozsárágyúk nem egy boldog 
együttlétet, hanem egy életreszóló háborúság kezde
tét dörögték. Amikor érzelmi statisztikánkban túl
nyomóan a mult szerepel, éspedig nem éppen kellemes 
emlékeivel, kétségtelen, hogy öregekké lettünk. 

A fiatalság élniakarás, fejlődés. Ennek ellenkezője 
a megmerevedés. Megakadt ott minden életsarjadás, 
ahol múzeummá lett a lélek. Csak régi, ·holt dolgok 
nem tartják már össze a szíveket. A píramisokban ta
lált 3-4 ezeréves búza, köles nem életképes. Hacsak 
múzeum a lélek, akkor olyan, mint egy régi barlang: 
fekete, füstös annak rninden köve. A történelmi levegő 
alig különbözik a kriptaszagtól. 

A halál a nagy mozdulatlanság. Minél inkább ez 
van az emberben, annál közelebb a vél! kezdete. Amo
lyan végzetes lelki köszvény ez. Minden megmoz
dulás a velökig hasít. Ezzel visszaérkeztünk kiindu
lásunkhoz. Amikor a mult, az elherdált élet megbénít, 
igazi, rugalmas cselekvésre képtelenné tesz, húsz-har
minc évvel is az öregek életét éljük. 

Furcsa állapot ez a lelki vénség, mert a megörege
dett lélekben nincs meg az obsitosok 'öröme, mert 
benne csak a vesztett csaták és gyáva megfutások 
emléke él; nincs meg a nyugdíjasok békéje sem, mert 
egy megotdatlan, elrontott élet terheH az emléke
zetet. 

Az elvénült lélekben valami ióvátehetetler!ül hiány
zik: a fiatalság, az üde élet. 

Fiatalok 
Elemi erőknél hatalmasabb az élet. Nem rombol, 

nem félemlít, hanem biztonságot ad. Kis semmiségböJ 
indul ki és sziklából, tengerfenékröl, sivatagban is ki
verekszi helyét a nap alatt. Még az enyészet között 
is kisarjad. Szélrepeszt vagy túlnö vasabroncsokat 
Metszve, vágva, széttaposva százszorosan bontakozik 
ki az élet. 

Ez az élet, ez az erő a fiatalság. Mi ez igazán? 
Igéret. Egy megnevezhetetlen és felmérhetetlen 

érték. Nincs a kezünkben, de számolunk vele jobban 
és biztosabban, mint a bankár a pénzével; dolgozunk 
vele, mint a mester szerszámával. Valahonnan apró 
kis lökések, biztatások indulnak ki. Ezekre rezonálunk 
és hatalmas lendítő erövé lesznek bennünk. Mint a 
kisgyermek, apró rángatásokkal megszólaltatjuk a 
vilá!! legnagyobb hívó harangját: a boldogságot. 

Az ígéret meghatározhatatlan összetartozás, amelyre 
a szomszéd kezességet vállal, kockáztatja minden 
vagyonát. Nagy odaadás annyira, hogy túsznak is fel
ajánlja magát az ember másért. 

Reménysége másnak. Ketten nem a multba tekin
tenek, hanem a jövőről álmodoznak és megfoghatat
lan szálakból boldogságet szönek; a délibábot is úgy 
megraga:dj ák, hogy ércszobornál maradandóbb lesz 
életükben. Nem igy van az ott, ahol két szívben egy
szerre van tavasz? 

Mindíg kevesebbet ád az élet, mint amit töle vár
tunk és reményeink teljesülésénél valami bánatosan 
szomorú érzés marad bennünk: hát csak ennyi?! De 
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akibeo mindíg a remény él, abban állandó feszültség 
van. Nem ér rá visszatekinteni, hanem a nagy várás 
izgalmában van, mint a gyermek a szenteste elött. 
Furcsa, de igaz: jobb adomány~~t kinyujtani a .kezet, 
mint alamizsnát szaritani markunkban. Kérdezz- csak 
meg egy koldust! 

Eszmény, mely mozgat, megőriz. "Van valakim, 
akire felnézhetek, amikor az ösztön felébred bennem, 
a szenvedély lázba hoz és a ·kísértés oly nagy, hogy 
el kell buknom." Kár, hogy olyan kevesen tudnak 
erősek lenni azok elött, akik elött eszmények .. Meg
szédülnek egy jó szóra, egy hamis érvelésre, gyengéd 
szemrehányásra. És menthetetlenül leesnek a piedesz
tálról. Pedig acélnál is keményebbre edzhetik a más 
lelkét. Fiatalítanak és fiatalok maradnak, akik a nagy 
kísértésben is eszményien megállnak. 

Kívánunk, rnindíg kívánunk attól valamit, akit 
·becsül ünk. A kis ajándékok is öklömnyi gyémántok és 
tonnás aranyak. Vigyáz! Ne adj mindent egyszerre 
oda! Érezzék gazdagságodat és azt, hogy még tudsz 
ai:l!ni és többet is nyujtani. Csak nagyság szerint a 
gyöngyöket és darabonkint a drágaköveket! 

Aki fiatal, az mindíg leladatok elött áll, megoldandó 
problémák izgatják. A nagy szerepre készülő csilla~ 
tündöklése feszítse idegeidet, és ne a leszerepelt, félre
tett divat nosztalgiája emésszeni A legszebb és leg
hálásabb feladat pedig az, ha a magunk értékeit ki
dolgozzuk és más értékeit is kihányásszuk napfényre 
hozzuk. A magunk nemességél megsokszorozni, életet 
fakasztani olyan problémák, melyek megőrzik a fiatal
ságot. A korlátot szabó és az életet visszaszoritó 
korban nem csoda az a nagy üresség, céltalanság, 
helyesebben öncélúság. Semmiféle tökéletes rádió nem 
pótolhatja a gyermekzsivajt A sportszerűen fejlesz
tett szórakozások nem adják vissza a fiatalkort. Vál
lalni az életet és annak minden terhét, ez ad erőt 
és őrzi meg az embert a vé:riüléstöl. A dolgozni már 
nem tudó feleslegessé válik. 

. Igézet, me! y mindenkit ·megragad. Értelmünk sejti 
ugyan, de csak szlvünk érzi azt a hatást, amelyet a 
hó alól kikukucskáló első virág, a kertben pompázó 
rózsabokor, a gyermek ragyogó szempárja, a leány 
üdesége ránk gyakorol. A fiatal élet e jelenségei meg
igéznek. Önfeledten, csendesen gyönyörködünk. Ra
gyogó jelenségek, kivánatosak. Környezetükben olvad 
a jég, kisimulnak a ráncok. És ha az évek nyomnának 
is, egy kis időre megfiatalodunk. Azt érezzük, hogy 
belén·k sugárzott valami életerő. Almot színesít, mun
kát, terhet könnyít, hősiességre erót ad. 

Lelki síkon gondoliunk a vértanúkra, akiket maga 
az Élet. Krisztus megigézett. PI. az ösz Szent Ignác, 
aki még a vadállatokat Í5 ingerelni akarta, mint a 
gladiátorok, hogy fogaik alatt megörlödjék. Hatalmas, 
életerós tölgy, amelyen hiába süvít végig a vihar és 
sujt le a villám. 

Cselekvésre ha;t. A fiatalság hevesen lüktető pul
zus, az élet üteme megállást nem enged. Milyen széppé 
tették az életet már azok is, akik csak a haszonért, 
a megf.!azdagodásért dolgoztak. Hát még· azok, akik 
azért dolgoztak, hogy mindenkit megtartsanak fiatal
ságában 7 l Akiknek öröm a cselekvés és életszükség
letté lett másokkal jót tenni. 

Ftiradhatatlan, aki megőrizte fiatalságát. A kato
náskodás a maga kemény, edző módszerével hihetetlen 
teljesítményre és áldozatra képesíti a különben elpuhult 
embert is. Ott, ahol belülról fakad az életre-halálra 
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elszánás, ott nincs meg a munka únottsága, menekülés 
a munka elől. Ilyeneknél nincs kiírva a hivatalos óra, 
hanem állandó készség van bennük. 

De ki győzné felsorolni mindazt, amit a fiatalság 
rejt. Oly mély és széles a titka, mint az életé. Örök
zöldje, törhetetlen reménye nemzedékeknek. 

Lehet-e fiatalnak maradni? 
Az vagy? Akkor nem kérdezed, hanem azt a feszülő, 

lenyűgöző erőt arra fordítod, hogy viharban és kísér
tésekben, mélységeken és poklokon keresztül meg-

Lel~i TiLaroL: 

Van Andersennek egy érdekes ·meséje a lápkirály 
leányáról, akinek édesanyja, a szép egyiptomi herceg
nő belevész az ingoványba. A láp bozontos szakállú 
királya lehúzza őt iszapkarjaival a mocsár fenekén 
levő palotájába és feleségül veszi. Házas·ságukból kü
lönös gyermek születik. Nappal gyönyörű kisleány, 
aki szépségével felülmúlja még a tündéreket is. Kül
sejére nézve teljesen az édesanyjához hasonlít, d'e 
természete ilyenkor tökéletesen olyan mint az apjáé. 
Gonosz, vad, durva, rakoncátlan. Tör, zúz mindent, 
ami a kezébe kerül és állandóan azon töri fejét, kineK 
hogyan tudna ártani, bosszúságot, kellemetlenséget 
okozni. Éjjelre azonban mindenben éppen az ellenke
zőjére változik. A teste csúnya béka alakot ölt. Ben
sejéből viszont ugyanekkor az anyjának sz!ve, lelke 
sugárzik. Szeméből valami kimondhatatlan jóság, fi
nomság, lelki szépség árad, hogy mindenki azonnal 
megszánja és megszereti, ha rája tekint. 

Valahogy ilyen megmagyarázhatatlan kettősség 
lakozik minden ember lelke mélyén. Az egyik pilla
natban a leg!lagyobb jóakarat, szeretet, nagylelkűség, 
alázatosság tölti el szívét. Szinte szárnyakat érez, 
amelyek röpítik fel a magasba, a lelki béke szüzfehér 
ormaira, ahonnan eltörpülnek a föl-di magaslatok, sze
gényes semmiségnek, haszontalanságnak látszik mind
az, aminek elérése számára olyan kivánatos volt, hogy 
cserébe érte még a lelke nagy ügyét is kockára merte 
tenni. . 

A templomok áhítatos csendjében, a szentál·dozá
sok Krisztussal ölelkező boldog hangulatában világo
san áll előtte a cél: az Istennel örökre egyesülni. S 
ennek elérésére, úgy érzi akkor, kész minden áldo
zatra. 

De aztán, sokszor milyen rövid idő alatt, megtör
ténik a nagy változás. A lélek előbb még csendes, 
napsütötte tengerét felkorbácsolják a harag, az indu
lat, a szenvedélyek pusztító viharai. És bennük minden 
jószándék, nemes elhatározás, jámbor feltétel azonnal 
hajótörést szenved. 

Az elóbb még imádságos békét a legdurvább, eget
ostromló keserűség váltja fel s az örök célt jelző 
égi csillag fényét elborítják a hitetlenség sötét bűniel
legei. 

Rachmanova csodálkozva elmélkedik naplójában a 
házukba beszállásolt vörös terrorista kétlaki lelküle
téról. "Házunkban lakik egy ember, akinek annyi gyil
kosság nyomja a lelkét. De a legszörnyűbb az, hogy 
tulajdonképen nem is szömyete~. Ha az volna, ke-

U tank 

őrizzed. Nincs az a csábítás, ígéret, öröm, félelem, 
amely elhomályosítsa tiszta látásodat. Nem tántoríthat 
el semmi, mert most már tudod, hogy egy nagy kin
csed van, egy sebezhetetlen pontod van, egy mindenen 
diadalmaskodni tudó erőd: fiatalságod. 

Örüljön mindenki, akinek ezt megmutatod; de resz
kessen az, aki ettől meg akar fosztani. 

Ne engedd magad félrevezetni és ne légy meggon
dolatlan az értékek szórásában! Az időtálló értékeket 
őrizd és fiatal maradsz. 

lrta1 Pákozdy József 

vésbbé volqa félelmetes. Velünk udvarias, a feleségé
vel gyöngéden bánik. Szolgálata után órá'kig üldögél 
vele a diványon és szeretettel átkarolja. Közben va
lami mélabús dalt énekel. Nagyon szereti a zenét és 
az állatokat. A pénz teljesen közömbös neki. Szegé
nyesen öltözködik. Ha valamilyen békés szórakozással 
foglalkozik s közben halkan dünnyög, olyan ember ha
tását teszi, akinek a lelkiismerete tökéletesen nyugodt 
és tiszta. Pedig ,hány embert ölt meg és hányat k!n
zott meg embertelenül!" 

Emlékezetemben élénken él egy jelenet, aminek 
még gyermekkoromban szemtanúja voltam. Öreg, jó
módú gazda ült az udvaron és a vasárnap délután áhí
tatos hangulatában szemmellátha t 6 összeszedettséggel 
forgatta imakönyve sok használattól zsíros lapjait. 
Körülötte békésen .folyt a gazdasági udvar szokott 
élete. · 

De egyszerre csak valami váratlan esemény zavarta 
meg az idillikus csendet. A nyitva felejtett istálló aj
taján vidám hancúrozássai kiszökött a kis csikó és meg
mámorosodva a szabadság érzetétő!, táncolni. kezdett a 
a virágoskert tarka ágyain. 

Az öreg magyar lelkében egyszeriben bekövetkezett 
a változás. Az arca kipirult, homlokán kidagadtak az 
erek és ajkairól ömleni kezdtek a legégbekiáltóbb 
káromkodás pokoli szavai. Lecsapta imakönyvét és 
öklét az ég felé rázva csak mondta, mondta szakadat
lanul. 

Azután minden rendbe jött. A nagy lármára elő
került a háznépe. Megfékezte a garázda csikót és az 
öreg gazda néhány befejező akkord után végleg el
csendesedett. Kezébe vette újra az ezüstcsatos köny
vet és ott, ahol az előbb elhagyta, folytatta tovább az 
Isten dicséretét. 

De ha nem is nyilvánul meg mindíg ilyen kirob
banó ellentétben az emberi természet eme különös 
kettőssége, valamilyen formában, sokszor csupán a lé
lek belsejében végbemenő tusakodásban, mégis Inin
denkinél jelentkezik. Még Szent Pál apostol is erről 
panaszkodik: "Más törvényt látok tagjaimban, ez 
küzd értelmem törvénye ellen s a bűn törvényének 
foglyává tesz, amely tagjaimban van. Igy tehát én 
magam szolgálok az Isten törvényének az értelmem 
által, de a bűn törvényének a test által." (Róm. 7, 
23-25.) 

Ez a bennünk lakozó titokzatos kettősség az ere
deti bün által megsebzett emberi természetünknek tör
vényszerű velejárója, mondhatnánk úgyis; velünk szü· 
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letett gyengeségünk, amelytől szabadulni egész életün
kön át nem fogunk soha. 

De ez a körülmény bele van számítva az fsten ter
veibe- is. 

Az örökkévalóság felé vezető úton nem járhatunk 
állandó gondtalan napsütésben, derűs nyugalomban, 
hanem keményen meg is kell küzdenünk az égi bol
dogságért És az első, talán éppen a legnehezebb küz
delmet önmagunkban kell sikerrel megharcolnunk. 
"Boldog a férfiú, aki a kísértést kiállja, mert hűnek 
találtatván, elnyeri az élet koronáját, amelyet Isten az 
öt szerelöknek megígért." (Jak. 1, 12.) · 

Ebben a harcban próbálja meg Isten, hogy szí
vünk hozzá vonzódik-e jobban vagy a világ csaLfa örö
meihez. "Próbára tesz titeket az Úr, a ti Istenetek, 
hogy kiderüljön, szerelitek-e öt teljes szívetekböl és 
telje& lelketekból ..aiJ! sem? (Móz. V. 13, 3.) "Mert az 
aranyat és ezüstöt tűzben teszi próbára, a kedves em
bereket pedig a megaláztatás kemencéjében. (Sir. 2, 5.) 

Zavartala.n lelki béke sokáig tartó, nyugodt, csen
des napjai könnyen elbizakodottakká tehetnek és lassan
ként felütheti bennünk a fejét a lélek egyik legveszé
lyesebb betegsége: a. kevélység, ami még Isten leúeme
kebb teremtményeit, az a.ng.yalokat is teremtőjük leg~ 
ádázabb ellenségeivé és a világ legrútabb lényai.vé, 
öl'dögökké tette. 

lrod'aloftl 
Gereben Láuló: AKOS VITÉZ úTJA. Történelmi 

regény az ifjúság számára. Budapest. Korda, 1943. 
168 lap. Ara 3.80 P. 

Ez a történelmi regény olyan, mint a forgató
könyv, melyben röviden és világosan benne van az 
egész film cselekménye, relépítése és a szfuek rajza:. 
Ezért olvassa majd nemcsak ifjú, hanem öreg is a 
lehető legnagyobb érdeklődéssel. Nem találunk benne 
henye részeket, úntató bölcselkedő elmélkedéseket, 
hanem mindenütt fürgén pergő események, változatos 
tájak, érdekes jellemek és a képzeletet lekötö folya
matosság- bukkannak elénk. Megelevenedik a régi 
Magyarország élete és története, szemiéijük a francia 
iskolázást, a kereszteshadjáratokat, egy vidéki német 
város békés életét, Kelet és a Szentföld zajló ese
ményeit, vagyis annyi minden található ebben a kis 
regényben, amennyit rendesen csak több vaskos kötet
ben· IJTUftanak az irók, még a legjobbak is. A regény 
föhöse, Hugátfia Akos egészen fiatalon megmenti 
királya, II. Géza. élstét, aki hálából lovaggá üti a 
fiatal vitézt. Akos nagybátyja, Péter prépost Párizs
ban tanul, ahol megigéri barátjának, hogy megírja a 
ma!fyarok törtáetét. Ö az a történetíró, akiről ma 
sem tudjuk, hogy mi volt a neve, csak Anonymusnak 
nevezi öt a tudós világ. A következő szinan Szent 
Bemát hirdet ·kereszteshadjáratot, majd egy fertötó
menti halásztanyának az életét ismerjük meg, azután 
H.vtvi.k püspök tart ítélőszéket. Érdekes Mukenhaupt 
Tóbiás sehneci sváb kovácsmester elhatározása, hogy: 
a Szentföldre megy ö is vitézkedni. Dömösnél talál
kozik Akos vitézzel, akire a király 10,000 arany 
elszállftását bizza, hogy a szentföldi lovagok ezen az 
összegen a magyarak számára zarándokháza-t n"issa-
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Időről időre visszatérő belső harca.iutk, emberi ter
mészetünk állhatatlansága és magbizhatatlaa volta 
alázatosságra nevelnek minket. Mindenegy- Qtltrom 
után jobban megértjük Szent PM nava.it: ,.lílofy a ki
nyilatkoztatások D.a1fy~a kev91.J.yé :ne 118fyen, töv:is 
adatott testembe, a sátán anify:ala, hogy arcamba üs
sön." (Il. Kor. 12, 7.) 

Gyöngeségünk érzete arra öaztökél, hogy aaná.l job
ban beLekapasZ'kodjunk az Isten segitö kezébe. Ére:l:
:z;ük, hogy nála. nélirul semmik se v:B4fY'tmk. Klllfy:elmei. 
nélkül egyetlen lépést sem tudunk előre tenni s ha 
magunkra hagy, azonnal elveszünk. 

Egyről azonban biztosak lehetünk. Bármilyen 
nagy !'egyen is ez az időnként fellépő bűnrehúzó erő, 
Isten segítségével diadalmaskodni tudunk felette. "Aki 
féli az Urat, azt nem éri baj.'' (Sir. ~. 1.) "HiiMg_as 
az Isten és nem fogja megengedni, hogy erőtökön felül 
kísértést szenvedjetek, hanem a kísértéssel együtt a 
<kimenekülést is megadja, hogy elviselhessétek." (1. 
Kor. 10, 13.) 

Minden elborulás, viharban töltött leLki éjtszaka 
ul:án felettünk újra. felragyog a.z lsten szeretetának 
fányes napsugara. Min.den.halá- kezének iDUséra el
símulnak a hajótöréssel feu.y:egatö ·vad hullámok, és 
mi me~kélt szívvel evezhetünk tovább, mig töré
kany sajká.nk eléri célját: az örökk.évalósá4: biztos és 
boldog révparljait. 

nak és tartsanak fenn Jeruzsálemben. A kincset 
csaknem ellopja Akos vitéztől Borles magyar trón
követelő, de Mikó pap éberen vigyáz. és meghiúsítja 
a tolvajlást. Keresztesvitézeink Lajos francia király
lyal Bizáncba érkeznek, majd továbbfolytatják viszon
tatrigos útjukat. Sok küzdelem vár ·reájuk, merl 
részint a görögök ármánykodnak ellenük, részint a 
torökök támad,ják öket, dv betegségek is tizedelik 
a hős kereszteseket. Közben a kincs eltünik, Akos 
keresi, de előbb Leilára bukkan, aki mísmjándékul 
kapja Andronikostól a magyar kincset. Leila meg
kedveli Akost, vele megy és átadja neki a megmentett 
kincset, amit azután eljuttatnak rendeltetési helyére. 
Nemsokára útrakelnek, de kalózook ·keriba esnek. 
Mikó pap kiváltja Ak.ost a rabsá.gból, azután együt
tesen keresik Leilát, megtaláljálr. Magyarországon 
Leilát megkereszteli Péter prépost és megesketi ÁJQos
sal. Mikó pap győri kanonok lesz, Mukenhaupt Tóbiás 
visszatér Selmecre s folytatja mesterségét, amint 
mondani szokta: Kiki a maga s:aerencséjének a 
kovácsa. Péter prépostot sok kiildatéssa-1. bt:azao mag 
a király, de végre valóra válthatja francia barátjá
nak tett igéretét, megirja a magyarak tö.tlkleNt. 
Bájos történet, rnely valószerűen ismerteti a szá:zadctk 
előtti életet, szokásokat, mesterien f8!1'ti a jelleDNket 
és boga&za az eseményeket. 

Weis. Fereae S. J.: ALPESI F8NY. Forditotta 
Belányi István S. J. 3. kiadás. Korda, 1942. Ara 2.- P, 
kötve 3.80 P. 

A harmadik kia~s sokatmonclG kritilaa a kön-,:v
ről és elismerö ajánlása is e!ly:úttal. A vörös Béas 
diákéletét perlfeti le szeilliink előtt. Heim kristályo• 
san tiszta· és kemény alakja körül hullá!mlllnak az 
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események. Heim lel•kében Tirol vallásos meggyőzö
désével kerül a fővárosba. Istel"'tagadó, kommunista 
és erkölcsileg léha diáktársak veszik körül. Ebben a 
környezetben küzd a jóért és nerr:esérl és diadalmas
kodik a csordaösztönök sodrása felett. Ö maga is 
alpesi fény, melyet szomjasai\ szív magába, aki csak 
kezébe veszi a köDyvet. Éppen abban van a könyv 
időszerűsége, hogy Heini vonzó alakj ában a tömeg
emberrel szemben bemutatja az igazi keresztény 
diákegyéniséget A szerzöt egyéb ifjúsági rr.űveiből 
már ismerik nálunk. Neves ifjúsági író és nevelő, aki 
fdss, meleg közvetlenséggel beszéli el. az eseménye
ket. Olvasóját szórakoztatva neveli rá magasabb 
eszmék szolgálatára. 
. Tower Vilm'* KIHEZ MENJEK FELESÉGÜL 1 
Korda R. T. kiadása. Budapest, 1943. 200 lap. Ara 
füzve 3.50 P, kötve 6.- P. 
· Ha valamikor, akkor a férjhezmenetelnek nehéz 

és életbevágóan fontos kérdésében szorulnak a nök 
megértö és lelkiismeretes tanácsadóra. Sajnos, eddig 
hiányzott ilyen, mert koDWiy és . becsületes nőt nem 
elégíthetettek ki a folyóiratok szerkesztőinek, a 
cigányasszonyoknak stb. tanácsai. Azért a ·legnagyobb 
örommel kell üdvözölnünk Tower Vilmosnak a leg
új;tbban megjelent könyvét, amelyben a szerzö fél
százados tapasztalatok alapján a legnagyobb alapos
sággal gyűjtötte össze mindazt, amit a nőknek. ebben 
a .nehéz választásban figyelembe kell venniök, ha 
olyan férjet akarnak maguknak választani, aki mellett 
a további életüket boldogan élhetik le. A szerzö 
könyvében minden kérdést megtárgyal, ami csak a 
házasságkötéssel kapcsolatban a nő részéről fel
merülhet. A tartalomjegyzékből csak néhány cimet 
rag.adunk ki. Légy asszony ... A hamupipökék és a 
pártában maradottak vigasztalására . . . Úvatosság ... 
Emberismeret . . . Tájékozódás másoknál . . . A kérő 
jelleme ... A kérő vallásossága ... Néhány kedvezöt
len jel . . . Csak szentségi házasságkötést . . . Az 
étvénytelen házasélet testi következményei . . . A 
kérő egészségi állapota ... A szülö szava ... A fogá
~ok ... stb. Ezek a könyv első részéből, amelyek még 
az esküvő elötti dolgokra adnak tanácsot. És a 
könyv második részéből, amely már az esküvő utánra 
vonatkozik: A mézeshetek ... Ha hibázunk ... Néhány 
alaperény... Adni, nemcsak kapni. . . Jóakaratú 
tanácsok . . . Lé(y szemérmes . . . Az anyagiak te
rén ... Amitől óvakodjál . . . stb. 

Ezek csak kikapott címek, de hogy mi van a 
címek mögött, azt leírni nem lehet, azt minden 
férjhezmenendö nőnek magár.ak kell elolvasnia. Ha 
minden házasság előtt álló nő elolvasná ezt a köny
vet, akkor sokkal kevesebb lenne a boldogtalan 
házasélet és nagyon megcsappanna a válások száma 
is. Akik ismerik a szerzönek előző müvét, amelyben 
a házasulandó férfiaknak ad tanácsot, azoknak nem 
kell külön ajánlani ezt a könyvet. Sokan várták már 
ezt a hézagpótló munkát, és amit vártak, meg is 
kapták; nem csalódnak benne. Sokan fognak hálásan 
gondolni a szerzöre azért, hogy megírta ezt a könyvet. 

Tower Vilmos: KIT VEGYEK EL FELESÉGüL 1 
Második javitott kiadás. Budapest. Korda, 1943. 164 l. 
Ara 2.80 P, kötve 5.20 P. 

Rövid időn belül a második kiadás ilyen munká
ból, világosan igazolja, hogy a szerző megtalálta az 
ntat az érdekeltek szívéhez és eszéhez. Igaz ugyan, 
hogy akik házasságra lépnek, többnyire fiatalok s 
nem annyira eszükkel, hanem inkább szívükkel kere-
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sik jövendőbelijüket Az élet tragédiái vajmi sokszor 
megmutatják, hogy az élettárs választása nem volt 
szerencsés. Egyik megoldás, ami a mai korban diva
tos, a válás, míg a másik megoldás a türés. A nagy
tudású szerző szíve n::elegével, gyakorlati tapaszta
latával és el!I'életi tudásával siet a nagy kérdés előtt 
állók segítségére, hogy az elhatározó . lépés előtt 
eszükhöz száljon és szívüket is irányítsa. A kiváló 
író, jeles lelkipásztor és világosfejű tanár szól a 
műböl, mely két részre osztva tárgyal az életbevágó 
kérdésről. Tanács·aival rászoktatja mintegy_ a nősülni 
készülőt, hogy ismerje meg alaposan a leány szüleit, 
sőt az elődöket is, amint a régi magyar mondás is 
ajánlotfa: nézd meg az anyját, vedd el a lányát! 
Nem az ugyanis a legértékesebb örökség, amit a 
menyasszony magával visz pénzben és egyéb felmér
hető értékben, hanem amit magával hord lelki, szel
lemi, testi adottságokban. Az átöröklődés. életbevágó 
tényére leszi tehát elsősorban figyelmessé a fiatal
embert. Helyesen és életből elle-sett példák világánál 
mutat rá arra a tagadhatatlan tényre, hogy a szépség 
nem minden, sőt nagyon is veszélyes tulajdonság, 
ha ne~ párosul megfelelő komoly jellemmeL Ezért 
azután rávezeti az olvasót a jellem tanulmányozására, 
a jellemismeretre. Természetes eszközül kínálkozik 
e tekintetben még a tájékozódás a kiszemelt iránt és 
felől. Életbevágó kérdés, azért több fejezetben tár
gyalja a vallásosság szempontjait és a· szentségi 
házasságot 11ürgeli, óv a vegyesházasságtól, mely 
annyi hitbeli zavarnak és szlntelenedésnek oka. Nem 
mellözhető a szellemi színvonal, vagyis a müveltség 
és iskolázottság kérdése sem. Nem jó a n&gy különb• 
ség sem korban, sem iskolázottságba'll. Ilyen körül
tekintés után történjék a kiszemelés, megkérés és 
fészekrakás. Ha a megkért nemet· ·mondana, akkor 
nyugodjék bele ·a kérő, ne akarjon kapaszkodni. olyan 
szekérre, mely nem veszi fel, mert a szeniségi házas
ságnak egyik alapvető feltétele a szabad elhatározás
ból kimondott igen. Mindenekelött azonban fontos 
lsten segítségének kérése gyakorlati hitélettel, mert 
ez olyan alap, melyre bátran épülhet és szilárdan áll 
rajta a házasság Krisztus és az Egyház elgondolása 
szerint. A második részben a megkötött házasságban 
való viselkedésről szál a szerzö tapintattal, de őszinte 
nyiltsággal. Sok elhidegülésnek és az ezt követő 
válásnak oka az önuralom hiánya. Okos tanácsokat 
ad a könyv e tekintetben is, sok lélektani és élet
tani meglátás támasztja alá ezeket a tanácsokat. 
Bátran állíthatjuk, hogy e fejezetek a szent és egész
séges, boldog és boldogító házasságnak a kódexét, 
mintegy törvénykönyvét képezik. Bárcsak minden 
fiatalember elolvasná és szerinte igazodnék, akkor 
házassága a jó Isten földi paradicsomává változnék, 
melyböl Egyház és Haza egyaránt egészséges gyü
mölcsöket nyerne. 

P. Szevc:rin O. C. D.: MEGSZENTELT ÉLET. 
Kármelita ReDdház. Győr, 1942. 123 oldal. Ara 2.- P. 

A nagy kármeliták életéből vett érdekfeszítő 
eseményeken keresztül a megszentelt élet mélységei 
tárulnak fel előttünk. A szerzö mindvégig lebilincselő 
közvetlen séggel muta t ja be a sokszor nehéznek gon
dolt erénygyakorlatok szépsél!ét és jutalmát. 

Szentiványi Róbert: A SZENTIRASTUDOMANY 
TANKöNYVE. 4. kiadás. Szeged, 1942. 800 lap. Ara 
5.- P (és portó). Szerzö kiadása. (Kolozsvár, Magyar
utca 38.) 

A lelki élet könyvtárában kétségkívül a Szentírás 
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foglalja el az első helyet. De aki nemcsak díszíteni 
akarja könyvlárát egy szép kötésű Bibliával, hanem 
lelki táplálékot is akar meríleni belőle, annak lelké
ben sok olyan kérdés merül fel, amelyre épp Szent
iványi könyve adja meg a feleletet. 

Az első rész a bibliai események törléneli és 
kullúrtörténeti hálterél adja. A második rés~:ben ki
fejli, miben áll és mire terjed ki a szent könyvek 
sugalmazotbága, majd a szent szöveg történelét 
ismerteti. A harmadik részben részletes bevezetést 
kapunk a Szentfrásba, külön-külön foglalkozik ugyan
is az ó- és újszövetség egyes könyveivel és azoknak 
sajátos problémáit tárgyalja. A negyedik résj!:ben a 
Szentírás értelmezési módjait és a helyes értelmezés 
szabályait ismerteti. 

A 800 lapos "tankönyv" szerzője nem száraz téle
lekbe csoportosilott tananyaget ad, hanem érthető 
és élvezetes előadáliban vezeti be a művell olvasót 
a könyvek könyvének, a Szentírásnak tudományába. 
A könyvet nemcsak ·papoknak, teológusoknak ajánl
hatjuk, hanem minden művelt kereszténynek. Annál 
is inkább, mert a szerző önzetlenségéről tanúskOdó 
ár azok azámára is hozzáférhetövé teszi a könyvel, 
akik a mai nehéz helyzetben csak keveset áldozhat
nak könyvtáruk gyarapllására. 

LELKI ÉLET KIS KöNYVEL Szalézi M.üvek, 1942. 
40. Megyesi Schwartz Antal: Bevezető az elmél

kedő imába. D. - A már gyakorlott elmélkedöknek 
kiván ez a füzet néhány jótanácsot adni, hogy Isten
nel való társalgásuk e~yre közvetlenebb és tökéle
tesebb legyen. Rávezet a szabad elmélkedés mód
jára. Gyakran van rövidebb~hosszabb időnk, amikor 
egyedül gondolatainknak élhetünk. Kis gyakorlat 
kell hozzá és gondolataink, érzéseink szinle ösztön
szerűen mindig hazátalálnak és Istenben fognak 
rr,egnyugodni. Még a kifejezett elmélkedéseinkben is 
ajánlatos lassan függetlenileni magunkat az elmélke
dési . könyvtöl, de r; em teljesen szakítani vele. Aki 
imaéletében is istenfiúi szabadságra törekszik, nagy 
haszonnal forgathatja ezt a kis füzetet. Ara 1.- P. 

41. Erdey Ferenc: Engeszteljük Jézus Szívét. Elmél
kedések szenlórára. - Ránk szakadt ismét a bűn 
kemény zsoldjaként a háború minden sanyarúsága. 
De megduzzadnak ilyenkor a kegyelem üdvöt hozó 
csatornái is. Kiszélesedik az engeszlelök tábora. 
Szükség van rájuk. Az ő vezeklésük és imájuk rövi
diti ma,jd meg az Úr látogatásának napjait. Az ő 
engesztelésben kitisztult sz_eretetük melengeti majd 
életre a hűneiben megdermedt világot. A könyvecske 
líz elmélkedése a megbántolt és eltaszított isteni 
Szív kiáradó szerelelél mutatja be az emberek iránt. 

Na~yfalusy Lajos S.J.: A KAPORNAKI APATSAG 
TöRTÉNETE. 1-11. Kalocsa, 1941., 1942. 169 és 269 o. 
Első kötet ára 5.- P, a másodiké 10.- P. 

A kétkötetes munka jórészt eredeti, új forrás
kutatások alapján magában foglalja az ösi, alapítás
tól fogva a veszprémi egyházmegyébe tartozó apál
sá~nak csaknem 800 éves történetét: a régibb bencés 
kort (kb. 1150-töl 1575-ig); a világi javadalmas apátok 
korál (1569-1851) és a jezsuita kort máig. Megvilá
j!ílja a vasmegyei, pecöli apátság eredetét is. (1. k. 
65-103. 1.) Plébár.ia-, falu-, vidéktörténet szempont
jából, valamint egyéb gazdag vonatkozásai miatt 
min.d az 1., mind a Il. kötet szélesebbkörű érdeklő
désre is számíthat. A II. kötel befejező értekezése 
a főkegyúri jog fejlödését is áttekinti. 
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SzöUősy M.: AZ UTOLSó ITÉLETET MEGEI.öZö 
TöRTÉNÉSEK A HIT ÉS A TUDOMANY TtiKRf:.. 
BEN. Sopron, 1943. Ara 2.- P. 

A háborús idők bizonytalanságai felborzolják -az 
emberek lelkét. Bizonyos eszkatologikus hangulat 
vesz erőt rajtuk. Kutató szemüket a messze jövőre 
meresztik. Ez a tanulmány is a teremtés utolsó 
napjaira próbál néhány fényaugarat vetiteni. E vallá
sos meghatódottságtól áthatott népszerűsitö eszmélő
dés haszonnal olvasható. 

SZENT AGOSTON VALLOMÁSA!. Officina 
nyomda- és ·könyvkiadóvá:l'lalat. Budapest, 1942. 64 l. 
Fordította Horváth Miklós. Ara 2.40 P. 

Szenl Agoston a legjelesebb egyházatya és a 
történelem egyik legtehetségesebb, fennkölt szelleme; 
egyesíti magában Aristoteles elmeélét Platon léll
dülelével, a rómaiak gyakorlatias érzékét a pilnok 
hevével és a görögök Unom elevenségéVel. Munkás
ságár>ak legnevezetesebb terméke a Conieuiones 
libri XIII. Ezt Vallomásnak forditják magyarra, poli
tosabban azonban megvallásnak kellene mondanunk. 
Szent" Agoston megvallja benne Istennek, mennyi 
kegyelmet kapott tőle, mily fölségesen, hathatósan 
és jóságosan vezetle öt az Úr a bűnök és tévelygé&ek 
világából az életszentség és az igazság fényességébe. 
Isten jelenlétébe helyezkedik, ott árad ajkáról a 
hálának, a megtisztult szeretetnek, mély gondolatok
nak ez a világhfrűvé lett s a maga nemében páratlan 
éneke. Közben megfesli Szent 'Monikának képét; ez 
a világirodaiomnak édesanyáról .szóló egyik leggyi)
nyörübb leírása. - A jelen fordítás a · 13 könyvből, 
álló mű néhány jellegzetes részének bemutatása a 
na~yközönség számára. A fordítás m!}vészien magya.:. 
ros és hű. · 

Minclazenty-Pehm Józ.l: AZ ÉDESANY A. II. kötet. 
Harmadik bövllett kiadás. Zalaegerszeg, 1942. 668 lap. 
Ara 10.- P. . .. 

Csodálatos adattár ez a kötel. Olvasása közbE:-n 
úgy érezzük, mintha visszaszállnánk gyermekkorunkba· 
és e~y tündérvárban megcsodálnók a· krislálytermek 
asztalaira kirakott varázslalosan tündöklő kintsekel 
és közben azt sajnáljuk, hogy csak olyan keves~t 
tudunk rr:agunkkal vinni belőlük. A szerzö ki nem 
fogy az édesanya magaszlalásából. Feladatának nagy
szerűsége folyton űzi-hajtja, hogy a tündérvár kin
cseit lehetőleg mind megmentse számunkra. Könyvé
ben nemcsak szószerinti édesanyánk dícséretét zer
gik költök és prózaírók, hanem a haza-édesanya és 
az Egyház-édesanya képe is változatos színekben 
jelenik meg elöltünk gyermekeihez való kapcsolatá
ban, ahogy megosztja velük sorsát békében és hábo
rúban, a~gódások és örömök közl. Sőt égi Anyánk 
arca is felragyog előttünk, ahogy kódexíróink, törté
nészeink, hadvezéreink, a szentek, papok és szerze
tesek látták me!! Benne hazánk Nagyasszonyát és 
a világ Királynőjét Ezeken a vázlatosan felrajzclL 
kereteken belül olyan hatalmas kitéröket találunk a 
könyvben, hogy a részletek bőségének a szemlélelé
ben újra meg újra Il'essze elkalandoznánk, ha a 
szerző kézenfogva nem vezetne minkel vissza a 
távolban előttünk ismét felbukkanó alapeszméhez, a 
keresztény édesanya valláserkölcsi megbecsüléséhez, 
ami Isten tetszése súrint hivatva van megújitani az 
elvilágiasodott, önző társadalmat. A könyv panoráma
szera gazda!! tartalmán kivül sikerült műmellékletek, 
köztük ritkábban látható reprodukciók ia gyönyörköd· 
tetik az olvas6t. 



Édesanyák llgyelmébel 
Újra megjelenik 

SZABÓ V.: 

AZ ~DESANYA 
címü értékes könyve. A mü elsö ki
adása hetek alatt elfogyott. 

Édesanyák a neveléshez pompás segédkönyvet nyer
nek benne. A könyv ára szép kartonkötésben 4"20 P. 

Új magyar könyvelu 
Tower VUmos: Kihez menjek feleségül? A könyv két 

részból áll, az elsö rész 26 fejezetben azt tárgyalja, hogy 
milyen legyen a választott? A második rész pedig az 
esküvö utáni utasításokat adja meg 20 fejezetben. Rop
pant értékes tanácsok, melyeknek minden nagyleány 
és fiatalasszony igen nagy hasznát veszi. Ára karton
kötésben 3.50 P, kötve 6.- P. 

Dr, Virágh Jeromos: A felszabadulástól a családig. 
Önnevelési útmutató az iparososztály ifjúsága részére. 
Ára 3.20 P. 

Lantos-Kiss Antal:. Mi ínasok. A magyar munkásifjú 
bemutatkozása. Ara 4.50 P. 

Kertész Gyula tábori főesperes: Katonai lelkipásztor
kodástan. Ára 8.- P. 

Lakos Endre: A kereszténység. Dr. Borbély István S. J. 
elöszavával. Ára 2.40 P. 

Szöllösy M.: A:z utolsó ítéletel m_egelözö történé
sek a hit és a tudomány tükrében. Ara 2.- P. 

P. Szeverin kármelita: Megazentelt élet. Ára 2.- P. 
Csa v lek Márta: Egészség országa felé. Ára 3.40 P. 

Két részből áll: Az l. részben gyermekek számára irt 
mesék, versek vannak; a második részben pedig védö

·nök, tanftónők, óvónők részére kitünö, sok képpel 
illusztrált anyago! tartalmaz. 

Dr. Semptey László: A:z alkalmazkodás módszere és 
jogszabályai a hilhirdetésben. Ára 5.- P. 

Ért6kes köayvek liúk r6sz6re: 
Brilot: Harc a repülőért. Érdekfeszítő történet egy .el

lopott repülögép-szabadalommal kapcsolatban. Ara 
2.- P. 

Csák: Vér és láng kö~ött. Hösies történet a spanyol 
forradalom idejéből. Ara 2.- P. 

Finn Ferenc S. J.: Tom :playlair. Elbeszélés egy 
amerikai kisdiák életéből. Ara 4.50 P. 

Finn Ferenc S. J.: ,Wynn Percy. Képek egy amerikai 
nevelőintézetböl. Ara 3.- P. 

Finn Ferenc S. J.:. Harry Dee. Regény az amerikai 
ifjúság életéből. Ara 3.- P. 

Gereben: Ákos vitéz útja. Lebilincselö regény az éret
tebb ifjúság számára. Ara 3.80 P. 

Horváth Miklós: Szól a lant. J~llemnevelö regény Tinód y 
Lantos Sebestyén korából. Ara 2.90 P. 

P. Plus Raoul: A:z életút előtt. Élvezetes stílusban m!g
irt elmélkedések és útbaigazltások ifjak részére. Ara 
2.50 P. 

Spilimann: A gyónási titok áldozata. IL kiadás. Az 
életet irja le ez a filmre is felvett regény. Ára 3"80 P. 

Farsangra alkalmas szfndarabok 

Leányok részére 

Tizenharllóladika, péntek! Humoros monológ 
A cigányjósnö 
A konyha tündére 
Mancika bevásárol! Magánjelenet" 
Mancika gazdálkodik! ,. 
Rozi nem akar kisasszony Jönni l Monológ 
Jogot a nöknek! Vigjáték 1 felvonás 
Pünkösdi királyság 1 
A Gyurkovics-gimnázium 1 
Szöktetés a parnasszusról 1 
Bacillusok " 1 
Kati dezinficiál Bohózat 1 
A csodababa Vigjáték 1 
Pünkösdi királyság " 1 
A kosár Tréfa 1 
Szerenád Vidám jelenet 

Nők részére 

Az apróhirdetés 
A kis mama 
Modern élet 
Nyárspolgárék fürdőn 
A tanitónó 
Asszonygazdaság 
Szellemjárás 
Öfensége a mindenes 

Vígjáték 2 felvonás 
2 
2 
2 
3 
3 
3 " 
3 képben 

Fiúk részére 

A liba 
Miskából pesti fiú lett 
A félreismert zseni 

Vígjáték 2 felvonás 
Tréfa 1 felvonás 
Tréfás jelenet 

Férfiak részére 

-.60 
-.60 
-.60 
-.60 
-.60 
-.60 

1.20 
1.-

-.80 
1.20 
1.-
1.-
1.-
1.-
1.-

-.80 

-.40 
1.50 
1.50 
1.20 
1.50 
1.50 
1.50 
1.20 

1.-
1.20 

-.80 

Ne tovább a kaptafánáll 
Szélhámus a vöm 

Vigjáték 3 felvonás !.-

Nizzai kaland 
Theater mucsa 
Aranyszlvek 
Peti cigány keservei 
Közhírré tétetik! 
Mi van eladó? 
Tánc a kép körül 
A peches piktor 
A tehénrevaló 
A müfog 
Kisgazda a trónon 
A havanna 
Oda a báróság 
Izgalmas kaland 
A holdkórosok 

Biróék möglakják Pestet 
Füstös mög a Riska 
A dal varázsa 
Az új kalap 
Földvásár 
A negyedik parancsolat 
Monológok és dialógok 
~égi dal 
Uj harangszó 
A két lurkó 
Idegenvezető 

Burleszk 3 felvonás 1.50 
Vljljáték3 képben 1.20 
Vígjáték 3 felvonás 1.-

" 3 " 1.50 
Hum. cigány monológ -.60 
Hum. falusi " -.60 
Humoros monológ -.60 
Tragikoméd. 3 képben 1.20 
Vígjáték l fplvonás !.
Paraszt furfang -.60 

Far~angi t;éfa 1 felv. 
Bohozat 1 felvonás 

1 
1 
l 

Vegyes 

Népies vigj. 1 felv. 
Cigánybohóság 
Tündérm~>se 2 felv. 
Bohózat 1 felvonás 
Falusi tréfa 1 felv. 
Népszínmü 3 felv. 

Vígjáték 3 felvonás 
Népszfnmü 3 felv. 
Vigjáték 3 felvonás 
Vidéki tört. 1 felv. 

-.60 
t-20 

-.80 
1.-
1.-
1.20 

1.
-.80 
t.-
1.-

-.80 
2.80 
1.20 
1.20 
2.80 
1.-
1.-



Naplárak az 1943-as évre: 
Misenaplár az 1943. évre. Ára 1'30 P. 

Jézus Szíve-naplár. Könyvalakú. A hold 
fényváltozásai, a vásárok, missziós szándékok, 
valamint a Jézus Szíve Szövetség főszánclékai is 
benne vannak. Ára -·60 P . 

Napról-napra. Közkedvelt katolikus naptár. Kis 
zsebalak. Az év mindenegyes napjára külön ol
dalt ad, amelyen katolikus naptár található egy
egy napi gondolattal. A gondolatok P. Considine, 
a neves jezsuita lelki író műveiböl valók. Lelki 
feljegyzések céljára üres hely is van. Értékes kis 
zsebnaptár. Ára 1'50 P. 

Katonaimakönyvek 
DR. CZAPIK GYULA: 

IMAFÜZET 
katolikus katonák számára. 

Szentmíseímát, gvónási és áJ.dozásí ájtatosságot, 
alkalmi . írnákat tartalmaz. Os szeállitása kitűnő. 

Ara csak 20 fillér, kötve 1 pengő. 

AZ ÚR LEG VEN VELETEK l 
Irta : Kovács Sándor. 

Igen ízléses ímafüzet, mely a kiskunságí honvé
dek részére készüJt. Sok szép imát tartalmaz. 

Ara 20 fillér. 

GAUSZ TIBOR S. J .: 

HA AZ Ö SZAVÁT HALLJÁTOK ... 
Ára 4·50 P. 

A zárdai hívatásról szól s mindazok számára értékes, 
akik úgy érzik, hogy a jó Isten a tökéletesebb életre 
hívja öket. Ismerteti ezenkívül az összes női szerze
teket, közli azok eimét, rajzban hozza öltözéküket, stb. 

A hitoktatás .,súlyos kötelességét" végző ft . papság 
és világiak legjobb segítője a 

Katolikas nevelés 
(Kat. Hittanárok és Hitoktatók 
Egyesületének Közlönye) 

európai színvonalon álló, Magyarországon az egyetlen 
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos 
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi s·- P. 
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal: 

BUDAPEST, ill., SAN MARCO-UTCA 50. 

(Papnövendékek 50 Ofo kedvezményt élveznek.) 

Umm! kihez nunjünk 1 
Eucharisztikus elmélkedés. 

Irta: Kovács Sándor prelátus. 

Kitűnöen felhasználható anyag szentségímádásí 
órák alatt is. Ára 40 fillér. 

A legutóbb megjelent lelki könyvek legértékesebbje 

Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: 

A SZENT ZSOLOZSMA 
c. kétkötetes műve. 

Legfőbb értéke, hogy megmagyarázza az Anyaszent
egyház ősrégi imádságát: A SZENT ZSOLOZSMÁT. 
Szebbnél-szebb képek íllusztrálják a kötetekel 

Ára s·so P, kötve 12·so P. 

BL.AZOVICH JÁKÓ O. S. B.: 

A legfájóbb válság 
A házasságról szól, roppant érdekes beállításban. 
Mínden házasságban élő férfinak és nőnek el kellene 
olvasni ezt az elsőrangú könyvet. Ára 't·so P. 

Beaudenom-Gerely: 
Elmélkedések az Evangéliumról 

Három kötet, de az egyes kötetek külön is kaphatók. 
Praktikus elmélkedések Gerely Jolán művészí fordí
tásában. Egy-egy kötet ára s·so P. 

P. PLUS S. J . : 

ÉLET ISTENNEL 
Második kiadás. 

A lelkiélet ápolására kiválóan alkalmas, rövid gon
dolatok. Ára t·so P. 

Templomi szobrok, keresztúti képek, 
esküvői keresztek, iskolai és falí
feszületek, keretezett képek, mínden
féle papíráru és írószer dús válasz
tékban kapliatók: 

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság 
könyv-, papír- és kegytárgykereskedésében. 

Központ: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán tér 4. 
Telefon : 136-185. 

Nyomdaüzeme: Budapest, VIII., Csepregby-utca 2. 
Telefon: 136-113. 

Fiókok: Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kískun
félegyháza, Kolozsvár, Szeged. 

ll könyvek DJ.egrendel.fjetök a Korda könyvkereskedésében, 
Budapest, VIli., Hlkszátlj Kd1DJ.án-tér 4. s:dDJ.. 

Nyomatott : Korda R. T. Dyomdájiban. Budap .. t, Vlll .. C .. prefhy-utca 2. (Felelő• : MeÍDÍIOQer Ferenc.) 





Ut k " aszkétikus folyóirat. MegjeleDik minden hó 1-én. 
" UD Felelős szerkesztö: dr. Czapik Gyula. - Kiadja: a Korda R. T. (Igazgató: 
dr. Czapik Gyula.)- Szerkesztöség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Mi.kszáth Kálmán-tér 4. szám. 
Csekkszám: 42,881. Telefon: 136-185. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-u. 

20. azám. - Erdélyi föbizományos: Korda R. T. fiókja, Kolozsvár, Szentegyház-u. 2. 

Előfizetési ára félévre 1 P 80 fiU. Egyes szám ára 40 fiU. 

Testvérek! Elet gondban, háborús világban elcsigázott, keresztet 
hurcoló emberek! Szeretitek-e igazán az isteni Megváltót? Tudtok-e 
még lángolni, lelkesedni Oérte, Aki 1900 évvel ezelőtt élt? Erzitek-e, 
hogy a sebekkel borított, tövissel koszorúzott úr Jézus szerelett min
ket? Me rt O sokat szenvedett érettünk, azért, hogy mi is viszontszeres
sük Ot, hogy ne kételkedjünk Benne, hogy rokonszenvvel viseltessünk 
iránta s Nála keressünk vigaszt, ha mi is szenvedünk. Oh, hányszor 
halljuk ma szenvedő embertestvéreink ajkán a panaszos szót: Engem 
nem szerel az lsten, mert igen nagy keresztet rakott reám! Magyaráz
zuk meg ilyenkor a szenvedéstől elfásult, okoskodó lelkeknek, hogy 
Krisztus azért szenvedett, hogy senki se kételkedjék Benne. - Szeretni: 
egyenlő nem szenvedni, ez sehol sincs az evangéliumban. Ott ez áll: 
Az a legnagyobb szeretet, amely némán, pan.asz- és zokszó nélkül, 
türelmesen szenved. Tehát az áldozat, a szenvedés a legnagyobb szere
tet. Hol van áldozat szenvedés nélkül? Következőleg ezekben a komoly 
időkben ne gondolkodjunk pogányul! Mert szeretni nem annyi, hogy 
mindíg csak megelégedés, öröm, jószerencse, világosság kisérje az 
embert élt e útján! Hogy minden baj és rossz t ölünk távol legyen! Ez 
nem igaz! A szenvedés nélküli, rózsás utak lélektisztulásra, az lsten 
megközelítésére nem alkalmasak! Krisztus mértéke: az áldozat, a szen
vedés. Krisztus fontja nem az arany, nem az ezüst, hanem az értünk szere
tetből ontott drága vércseppek! Ha mélyen érző szívet, lsten békéjével 
töltekező lelket akarunk, ha sötét időkben több vigaszt, viharszélben 
több egyensúlyt akarunk, ha lelket akarunk, akkor fenntartás nélkül 
bízzuk magunkat a szenvedő Krisztusra, aki Megváltónk lett, s hogy 
szeretetünk lángját felélessze, hogy a sorsüldözött, szenvedő, szomorú, 
fásult embert Magához édesgesse: keresztreszegezve szenvedett. 

Feldúlt pogány világban hallat;a halk szavát az 

A szenvedő lstenemberrel való közösségre, mélységes szim... 'tunk pátiára, együttérzésre, együttszenvedésre akar nevelni. Oh, 
~.l • bár ébredne minél több szív a Szenilélek szárnyának csat-============ fogására - az UTUNK lelketsugárzó cikkeinek ihletése 

nyomán, Olvasóink, Előfizetőink és lapunk Barátainak apostolkodása útján a szenvedő 

Krisztus és a szenvedő felebarát szimpatikus szeretetére, a világot átalakító, a feldúlt 
emberek lelkébe húsvéti békét adó szociális szeretet hatalmára! 



IX. évfolyam, 7. szám. UtaJak 1943. március 1. 

Gyü ... öl«:soltó Boldogass:zony 

Napjában háromszor kondulnak meg a 
katolikus templomok és kápolnák harangjai, 
hogy ércnyelvükkel zengve-esengve, ujjong
va hirdessék az egész világnak a meg
testesülés tényét. Naponként háromszor száll 
az ima az ég felé a hivők ajkáról: Az Úr 
angyala köszönté Szűz Máriát és ez méhébe 
fogadá Szentlélektől szent Fiát. Ezt a tör
ténelmi eseményt ünnepli az Anyaszentegy
ház március 25-én. Ez a nap volt az üdvös
ség bimbója, melyből Isten irgalmas jósága 
és a Boldogságos Szűz alázatossága folytán 
kinyílt a megváltás legszebb virága. lsten 
kegyes bölcsesége, lehajló szeretete és föl
emelő hatalma nyilatkozik meg a mai ünne
pen. Mit jelent nekünk március 25-e? 

l. 
A Megváltó szent gyermekségének hír

nöke, Szent Lukács evangélista így beszéli 
el a mai ünnep jelentőségét és tartalmát: 

" . . . elküldé az lsten Gábor angyalt 
Galilea városába, melynek neve Názáret, 
egy szűz)löz,·ki egy férfiúnak vala eljegyezve, 
kinek neve József, Dávid házából, a szűz 

neve meg Mária. És bemenvén hozzája az 
angyal, mondá: Udvözlégy, malaszttal teljes, 
az úr vagyon teveled, áldott- vagy te az 
asszonyok között. Mikor ő ezt hallotta, meg
zavarodék annak beszédén, és gondolkodék, 
miféle köszöntés ez. És mondá néki az an
gyal: Ne félj, Mária! mert kedvet taláJtál 
az Istennél. Ime méhedben fogansz és fiat 
fogsz szülni és nevét Jézusnak hívod. Nagy 
lészen ő, és a Magasságbeli Fiának fog hi
vatni; és néki adja az úristen Dávidnak, 
az ő atyjának királyi székét, és országoini 
fog Jákob házában mindörökké, és király
ságának nem Jeszen vége. Mondá pedig 
Mária az angyalnak: Miképen lesz ez, mikor 
férfit nem ismerek? És felelvén az angyal, 
mondá neki: A Szentlélek száll tereád és 
a Magasságbelinek ereje megárnyékoz téged; 
azért a Szent is, ki tőled születik, lsten Fiá-

Irt a 1 Gyenis András S. J. 

nak fog hivatni. És íme Erzsébet, a te roko
nod, ő is fiat fogant öregségében, és ez 
hatodik hónapja neki, aki magtalannak hiva
tik, mert lstennél semmi sem lehetetlen. 
Mária pedig mondá: Ime az úr szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd szerint." 
(Lk. l, 26-38.) . 

A mennyei Atya a Názáretben lakó egy
szerű leányt választotta ki, hogy egyszülött 
Fiának anyja legyen. Az istenanyaság szent 
titka az alapja annak az egyedülvaló méltó
ságnak, melyet a Szüzanya a teremtmények 
között betölt, de egyúttal alapja annak az 
egyedülvaló tiszteletnek is, melyben a keresz
tény világ részesíti. A Boldogságos Szüz 
Isten örök terveiben egyedülvaló helyet fog
lal el, mert általa kapta az időben a véges 
emberi természetet az, akinek öröktől fogva 
megvolt végtelen isteni természete. 

Az Atya a legdrágábbat és legkedveseb
bet adta Máriának s ezzel a legnagyobb 
méltósággal ruházta fel, melyet teremtmény 
egyáltalán betölthet. A méltóság egyenlő a 
megtiszteléssel, fokozottan áll ez a meg
állapítás a BoldogságosróL 

A Fiú önmagát ajándékozta Máriának, s 
ezzel neki adta a legnagyobb dicsőséget, 

melynek fényessége egy teremtményt be
ragyoghat. · Ragyogása reánk is visszasugár
zik, hiszen ő is egy közülünk. 

A Szentlélek a kegyelem ajándékaival 
felékesítette, hogy Isten egyszülött Fiának 
méltó földi lakóhelye legyen, s megadta 
neki a lélek és a test lehető szentségét, 
melyet teremtmény elérhet. Ezért csodáló 
hódolattal tekintünk fel a Szüzanyára és 
bizalomra gerjedve indulunk nyomában. 

II. 
A latin egyházi elnevezés Annuntiatio 

B. Mariae Virginis címmel emlegeti a mai 
ünnepet, a magyar nyelvhasználat szemléle
tesen Gyümölcsoltó Boldogasszony névvel 
nevezi. Mikor a tavaszi napsugár elűzte 
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már a borongó téli felhőket, felcsókolta a 
föld jégkérgét, a természet ölén alélt téli de~
medtségükből új életre ébrednek a fák és 
a bokrok, megindul bennük a fejlesztő nedv
keringés, nemes ágat oltanak a fák tör
zsébe, hogy meginduljon a nemes gyümölcs 
kezdeti élete. Az ágakan rügyek fakadnak, 
lombsátor borítja a fákat, virágbaborul a 
természet és színpompás gyümölcs érik 
mindenütt. 

A bűnbe és pusztításba merült emberi
ség is ébredezni kezdett a lelki halál der
medtségéből akkor, mikor az Úr angyala 
megjelent. a názáreti hajlékban, hogy meg
vigye az örömhírt, az Atya üzenetét. A 
Szűz alázatos Legyen-e megteremté a leg
nemesebb gyümölcsöt, melyet a föld valaha 
hordozott: az Ige testté lőn és miköztünk 
lakozék, hogy megnemesítse, új életre kelt
se a szíveket, mindazokat, akik jóakaratúak. 

lsten a legmagasabb méltóságra emel
te a Boldogságos Szűzet; arról is gondos
kodott, hogy egészen szeplőtelen, ,tiszta le
gyen kertjének virága, melynek az volt a 
hivatása, hogy a legértékesebb gyümölcsöt 
teremje. A Szűz élete első pillanatától 
mentes volt minden áteredő és szemé
lyes bűntől és amint a követségben járó 
angyal is hirdette, teljes volt kegyelemmel. 

Szent Gábor főangyal, egy a hét kö
zül, akik az Or előtt állanak. (Tób. 12, 15; 
Lk. l, 19.) Neki és társainak az a fel
adata, hogy mint az lsten szeretetének, 
mindentudásának és gondviselésének köve
tei, irányítsák az emberiséget. Olyanok, 
mint misztikus kétágú gyertyatartó karjai, s az 
a küldetésük, hogy az Úr világosságát árasz
szák a földi lét és történések útjaira. Gá
bornak főkép arra adott az úr megbízást, 
hogy hírül vigye a kiválasztottaknak ter
veit, melyek az emberiség üdvösségének 
fordulói t készítik elő. Gábor megjelent Dániel 
prófétának és fellebbentette előtte a jövő 
fátyolát, megmutatta a választott nép szaba
dulását és a Messiás országát. Gábor jelent 
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meg az áldozatot bemutató Zakariásnak és 
ott az oltár mellett közölte vele Keresztelő 
Szent János születését. Legjelentősebb kül
detése a Boldogságos Szűzhöz szólt, hogy 
közölje vele az Atya terveit. Igy lett Gábor 
az örömhír követe, a megtestesülés szózata, 
mely hirdeti mindörökké a megváltás isteni 
elhatározását. Mikor megszálai a harang a 
világvárosok forgatagában vagy a legelha
gyottabb vidék csendjében, a harangszó 
szárnyán megjelenik minden imádkozó hí
vőnek Krisztus megtestesülésének hírnöke, 
amint világtörténeti küldetésében: Az úr 
angyala köszönté Szűz Máriát . . . 

Mikor a mindenható Isten megtisztelte a 
Szűzanyát az istenanyaság méltóságával, 
akkor az egek dicsősége leszállott a földre, 
mert Mária alázata (megnyitotta az eget. 
"Es az Ige testté lőn!" Isten lealázza magát, 
de Máriát felmagasztalja. Mária szűz ~volt, 

szű~ maradt és lsten anyja lett, mert kegye
lemmel teljes volt lsten kegyes jóságából, 
s egyetlen szavával, az alázatosság, enge
delmesség és szeretet Legyen-ével az örök 
Ige anyja lett. 

Minden Krisztus-hívő lelkében :bizonyos 
fokig napról-napra végbemegy a gyümölcs
oltónapi csoda, mikor Krisztus kegyelmével 
bevonul a lélek szentélyébe, hogy birtokába 
vegye, megszentelje és ;a megváltás gyü
mölcsét érlelje benne. Aki hisz, aki alázatos, 
aki engedelmes, tisztelettel fogadja Isten 
ajandékát, alázattal megőrzi és hűséggel 

növeli. A Gyümölcsoltó Boldogasszony ün
nepe és a naponként háromsz')r megkonduló 
harangak zengése legyen hitünk :állandó 
megvallása, reményünk biztató záloga és 
szeretetünk égbetörő himnusza: - Az úr 
angyala köszönté Szűz Máriát, - és ez 
méhébe fogadA a Szentlélektől szent Fiát. -
Es az Ige testté lőn, - és miköztünk lakozik 
az Atya szeretetéből, a Fiú önfeláldozásából, a 
Szentlélek kegyelmi ajándékaként, a Szűz
anya alázatos engedelmessége folytán. tviind
annyiuknak szeretet és hála mindörökkön 
örökké! 
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lrástudóL: és farizeusolt 

A Hegyibeszédben fölséges kijelentéseket tesz Krisz· 
tus a törvényről. Az ószövetségi törvény nem vész el, 
hanem fönnmarad. .,Elmúlik az ég és föld, egy betű 
vagy egy pont e{. nem marad a törvényből, míg mind 
meg nem lesz." [Mt. 5, 18.) A törvényt azonban úgy 
kell az embereknek fogadniok, mint Isten akaratát. 
A törvény eszköz a kezünkben, hogy égbe törekvő em
berek legyünk és ne esztelen lények, akik a föld po
ránál nem látnak tovább. Bűnös, aki a törvénnyel nem 
törődik De bűnös az is, aki a törvényt helytelenül 
magyarázza és így megfosztja igazi jelentőségétöl. Erre 
figyelmeztet minket Jézus a Hegyibeszéd következő 
szavaiban: .,Mert mondom nektek: Hogyha· nem lesz 
tökéletesebb a ti igazságtok az írástudókénál és lari
zeusokénál, nem mentek be mennyeknek országába." 
(Mt. 5, 20.) 

Valamit lelkünkre köt itt az Úr. 
Valami fontosat. 
Amit, ha meg nem valósítun:k, akkor nem lesz he

lyünk a mennyben. 
Ámde, hogy mindezt megérthessük, tudnunk kell: 

kik voltak azok az írástudók és farizeusok 1 
Irástudók voltak azok a zsidó férfiak, akik a szent 

könyvek magyarázatához értettek. Farizeusok ( elkü
lönzöttek) pedig azok a túlzó gondolkodású zsidók 
voltal<, akik tűzbe-vízbe mentek hagyományaikért és 
kínos pontossággal tartották be a törvények betüit, 
de fittyet hánytak a törvény szellemére .. Az ő meg
lehetösen nagyképű és visszataszító er·kölcsi magatar
tásuk akkoriban eléggé népszerű volt Zsidóországban. 
Nem az Isten száDJdékai szerint való élet volt ez, ha
nem inkább visszájára fordult, emberi bölcseségből fa
kadó életforma. A farizeusok tanítása szerint nem más 
az erény, mint a törvény betüinek külsőséges teljesí
tése, tekintet nélkül arra, hogy Isten mit akar volta
képen egy-egy törvénye által. És mert az Úr Jézus 
többízben is szigorúan megrótta őket tanításukért és 
viselkedésükért, hát ott ólálkodtak folyton Krisztus 
körül, hogy rosszindulattal, ellenséges érzülettel végre 
is alkalmat találjanak a gyülölt Názáretivel való végső 
leszámolásra ... 

Krisztus teliát az írástudókra és farizeusokra célzó 
szavaivaJ azt akarja tanítványai lelkére kötni, hogy 
ne ·legyenek külsőségesek, nagyképüek. A törvények
nek ne. a betüit !essék, hanem a szellemét. Necsak 
máz legyen rajtuk az Istenhez való igazodás, hanem 
lelki igény, belső elkötelezettség is ... A ti igazság
tok - vagyis erkölcsi életetek, Istenhez való igazo
dástok - ne legyen ilyen farizeusi, ilyen üres, ilyen 
külsőséges, nrert akkor nem mentek be a mennyek 
országába ... 

Talán legyintesz egyet, Olvasóm, és azt mondod 
most: jó és szép ez, de hát ez a tanítás nekünk már 
semmit sem jelent. A régi zsidó élet régen eltűnt. Nem 
leselkednek ma már írástudók körülöttünk és kint az 
életben nem akadunk össze farizeusokkal ... 

Nos, hát nincs igazad. Ilyen írástudó és farizeus 
lelkületű emberek ma is vannak még bőségesen, leg
leljebb csak a n11vük változott meg é1 ki11i maibb ru-
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hában járnak. Hogy kik ezek? Könnyü a válasz. Azok, 
akiknek a kereszténység és. benne az isteni törvény, 
egyházi intézkedés csak külső mázt jelentenek. Akik 
folyton e jelszókkal dobálódznak: keresztény kultúra, 
krisztusi világnézet, evangéliumi alap stb., de csak ki
felé, fórumi vagy piaci, esetleg üzleti vagy más hasz
nos szempont szerint játszanak velük. Belelé többet 
jelent számukra ezer pengő vagy akár egy jól megren
dezett vacsora is, mint az egész evangélium és krisz
tusi világnézet ... 

Olvass csak különféle lapokat néha. Utazd körül 
kissé az országot vagy nézz át a szomszédokhoz is. 
Vagy legalább figyeld meg jobban az embereket. Ha
marosan meglátod majd, hogy mennyi írástudó és fa
rizeus él ma is a földön. 

Abban a magas tudományban, amit politikának ne• 
vezünk, hemzsegnek az ilyenek. Hallgassuk végig a 
világ politikusait A legtöbb arról beszél, hogy ő meny
nyire. becsüli az Evangéliumot. Istent, Gondviselést, 
örök üdvösséget emlegetnek. De ami·kor cselekedetre 
kerül a sor, akkor nem létezik számukra az Isten, 
elillan a Gondviselés és szertefoszlik az örök üdvösség. 
Csak az igazságtalanság, a hazudozás, a lelketlenség, 
a házasságtörés, a minél kényelmesebb éle~ marad ... 

A művészet világa is tel11 van írástudóval és fari
zeussal. Lassan minden silány színdarabot és regényt 
úgy reklámoznak •manapság, m.intha az a krisztusi er
kölcs diadala volna a földön. Pedig csa•k szenny és 
gonoszság van benne. A nagyközönség hovatovább nem 
tud eligazodni a könyvek között. Az édesapák nem 
mernek belépni az üzletbe, hogy gyermekeiknek kará
csonyra egy-egy jó könyvet vegyenek. Mert nem tud
hatják, hogy véletlenül majd mi akad kezükbe ... A 
közelmultban háromkötetes nagy könyv jelent meg 
Krisztus életéről. A világ majdnem minden müvelt 
nyelvére lefordították hamarosan. És Amerikától Bu
dapestig hirdették a reklámok, hogy ezt a korszak
alkotó müvet olvasni fogják mindaddig, amíg ember 
él a földön ... Hát igen. Van sok szép gondolat, meg
látás, részlet a könyvben. De írója igazi zsidó felüle
tességgel sok-sok tévedést is összehalmozott benne. 
Mintha elősegítené az Evangélium terjesztését, pedig 
alapjában rombolja szent igazságait. És a szegény ke
resztény olvasók drága pénzeket fizetnek, hogy mér· 
gezhessélc önmagukat. Nem veszik észre, hogy az ilyen 
müvészi megnyilatkozások is "hasonlók ... a megfehé
rített sírokhoz, melyek kívül ékeseknek látszanak az 
tmberek előtt, belül pedig tele vannak holtak csor;~tjai· 
val és minden undoksággal". (Mt. 23, 27.) 

És milyen sok írástudó és farizeus szalaágál a tár
sadalmi életben is. 

Előkelő ember. Azt mondja: nekem ugyan teljesen 
mellékes, hogy valaki csak polgárilag köt-e házasságot, 
avagy templomban is megesküszik ... De hát - meg 
kell érteni - az én családom ősrégi katolikus cs<!!lád 
és így társadalmi kényszer számomra a templomi es
küvő. Vagyis: elég a külsőség. A belsővel, a lényeges
sel már nem sokat bíbelődik. 

És jön a másik. Eddi.t nem sokat törődött a vasár· 
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napi misével. Most azonban rendesen eljár. Söt! Nem
csak rendesen, hanem egyenesen feltünöen. És ha va
lami barátja gúnyosan kérdi, hogy miért? Nos, a mi 
emberünk kissé restelkedve válaszol: tudod, a fiam, 
vagy a lányom most katolikus iskolába jár és én sze
relnék jóba lenni a tanáraival ... megértesz ugye? Hi
szen az ember sok mindent megtesz a gyerekeiért ... 

A napokban kaptam egy kenetes kis felszólítást. 
Pbstán jött. Nem fontos a dolog, inkább csak érdekes 
és jellemző. A bevezetője úgy indul~ hogy ma, a kato
likus akció korában mennyire fontos a keresztény ösz
szetartás. Azután szép szavakkal folytatódik és végre 
kiderül, hogy a keresztény összetartás nevében ezen-
túl csak ilyen és ilyen fogkrémet vásároljak ... Vagyis: 
egy kis ·keresztény máz, de a lényeg a zseb ... És így 
tovább, hosszú sorokban. Ki tudná a jellemző esetek 
százait és ezreit fölsorolni? 

Ne mondd, kedves Olvasóm, hogy: no, ez az író most 
ugyancsak nagy fen11ket kerit ezeknek a kis emberi 
fogyatkozásoknak ... Ezek mögött a látszólag kicsiny 
fogyatkozások mögött az a külsőséges, farizeusi lelkü
let húzódik meg, amely belül nem sokat törődik Isten 
akaratával. A Szentírás szava teljesedik be az ilyen 
fogyatkozáshan szenvedőkön: ..... m(·gem/ékeztek, hogy 
lsten az ó segítőjük és a fölséges lsten az ő megvál
tójuk. De csak szájokkal szerelték őt és nyelvükkel 
hazudtak neki. Mert szívök hozzája nem volt igaz és 
nem találtattak híveknek az ő szövetségében." (Zsolt. 
77, 35-37.) Vagy nem illik-e az ilyenekre a zsoltár 
panaszkolfó szava: ,.ha nem lesz tökéletesebb a ti igaz
ságtok az íriÚitudókénál és farizeusokénál, nem men
tek be mennyeknek országába". 

Az ilyen ferde lelkű emberek azonban nem nagyon 
a·karj ák belátni lelki ferdeségüket Sőt gyakran any
nyira szeretik magukat, hogy még a hibáikat is sze
retik és azokban is erényeket látnak. Arra mindenki 
vagy legalább is a legtöbb azonnal kész közülük, hogy 
a másikat megítélje. De saját maga megítéléséhez lelki 
ereje nincsen. 

Emlékezzünk csak Jézus példabeszédére. Egy fa
rizeus és egy bünös vámos fölmegy imádkozni a je
ruzsálemi templomba. És mi történik? A farizeus így 
imádkozik: Isten! hálát adok neked, hogy nem vagyok, 
mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, házasság
török, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenkint, 
tizedet adok mindenből. amit bírok . . . És a vámos 
távol állván, szemeit sem akará fölemelni az égre, ha
nem mellét veré, mondván: lsten légy irgalmas nekem, 
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bűnösnek ... És az Úr Jézus hozzáteszi: Ez megiga
zulva méne házához, inkább mint amaz; mert minden, 
aki magát felmagasztalja, megaláztatik és aki magát 
megalcizza, felmagasztaltatik. (Lk. 18, 11-14.) 

Legyen erőnk a magunk megismeréséhez. Ismer
jük meg hibállikat is, necsak erényeinket. És ha hibá
ink közölt ott találjuk, hogy a kereszténységet haj
landók vagyunk csupán külsőségnek tekinteni az élet 
változatos sodrában, vagy legalább is többet adunk 
gya·kran a külsö keresztény viselkedésre, mint a belső 
lelki meggyőződésre, a·kkor tűzzel-vassal irtsuk ki 
magunkból ezt a fogyatkozást. 

Belsőleg is kereszténynek lenni! • 
Milyen nagyszerű ez! 
Jellemesnek lenni az lstennel szemben. Jóharátok

kal, ismerősökkel, ellenségekkel viadalra kelni a ke
resztény igazságok védelmében. Belső meggyőződésün
kért elveszíteni mindent, ha az élet úgy hozza magá
val. Krisztust követni, aki azt moru:l.otta egyszer: 
..... mit használ az embernek, ha az egész világot meg
nyeri is, /eikének pedig kárát vallja?" (Mt. 16, 26.J 

Kemény meggyőződésű katolikus lelkekre van szü~
sége az Egyháznak és a Hazának is. A farizeusok csak 
gáncsolják az egyiket és jégre viszik a másikat. Hogy 
azonban ilyen követői legyünk Krisztusnak, ismerjük 
meg alaposan az Ö tanítását. Kicsit meghökkentő ez: 

'2000 évvel Krisztus születése után arra inteni a ke
resztényeket, hogy ismerjék meg Krisztus tanítását! 
De higgyék el, kedves Olvasóim, hogy nem fölösleges 
ez a bu2'Jditás. Hiszen sokszor magunk is érezzük, hogy 
nem ismerjük eléggé hitünket. Olyan dolgokban sem, 
amelyekben pedig igazán szükséges volna az ismeret. 
Vajjon ki merné állítani, hogy Krisztus tanításának 
komoly ismerete nélkül komoly meggyőződésű kato
likus, apostoli lélek lehet valaki? Nem, apostol nem 
lesz. De félő, hogy előbb-utóbb külsőségekbe csap és 
farizeusi lélek lesz csupán . . . Am mi lesz akkor a 
mennyek- országával? 

Tudjuk, hogy Pál apostol is farizeus volt előbb. 
A farizeus Saul alakult át lsten kegyelme tüzében 
Szent Pál apostollá. Nos, szőjünk mindennapi imáink 
közé egy rövidke fohászt: Uram! faragj apostolokal 
a mai farizeusokból is. Égesd újjá kegyelmed para
zsával őket ... Ha meghallgatsz, akkor nagyon sok új 
apostolod lesz. Ez a sok új apostol talán elég lesz 
ahhoz, hogy minélelóbb szereteted fényébe-tüzébe gyul
ladjon ez a viaskodó, lázadozó világ ... 

LeiL:i (e,jlódésünL: és nagyságunL: titL:a 

Nem akarunk mí itt tit·kokkal fontoskoill}i és nem 
fogjuk sejtelmeskedéssel elhomályosítani mondani
valónkat. Csak megállapítjuk, hogy amit lsten az ö 
gyermekeinek kinyilvánít, arról ö maga azt rnondja, 
hogy az titok marad, ,.rejtve marad" azok előtt, akik 
nem tudják rászánni magukat, hogy gyermeki lelkü
lettel fm::duljanak Isten felé, vagyis a kevély, be
képzelt, magabízó bölcsek előtt: ,.Elrejtetted ezeket 
a bőlcsektö). és okosaktól és kinyilatkoztattad a kis
dedeknek." (Mt. 11, 25.) 

Irt a: GálffT László S. J. 

Ilyen elrejtett dolog az elvakult kevélyek előtt a 
mi lelki növekedésünk és nagyságunk titka és forrása. 
Mert ök oktalanul önmaguktól akarnak nagyokká lenni. 
Holott minden igazi maradandó, vagyis örök nagyság· 
nak egyetlen forrása Isten. Akik olyanok, mint a kis
dedek, azok előtt ez nem titok, mert Isten kinyilvánítja 
nekik és megmutatja az életforráshoz vezető egyetlen 
utat: a gyermeki alázatot. 

Egyszer, amikor éppen arról vitatkozta.k az apos
tolok, hogy ki nagyobb közöttük, Jézus fönségesen 
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egyszerű, de mélységesen komoly leckét adott nekik. 
Látta, hogy még nem tisztult meg leLkük a kevélység
tól és hiúságtól, még nem fejlödött ki be!ll.1lük a 
gyermeki alázat. Pedig az elengedhetetlen életszükség
let számukra. "Mag<íhoz híván Jézus egy kísdedet, 
közéjük állíta és mondá: Bizony. bizony mondom 
nektek, ha meg nem változtok és nem lesztek, mint 
a kisdedek, nem mentek be a mennyek ország<íba. 
Aki lehat mega'lázza magát, mint ez a kisded, az 
nagyobb a mennyek országá~n." (Mt. 18, 4.) 

Ebben benne van a felelet a mi lelki nagyságunk 
és fejlődésünk kérdé~ére. És ezt a figyelmeztetést és 
oktatást életbevágóan fontosnak tartja számunkra Isten 
Fia, azért többször is megismétli. "Aki közülete·k 
nagyobb a·kar lenni, J.egyen a ti cselédetek, aki első 
akar lenni, legyen a ti szolgátok." (Mt. 20, 25.) 
... "Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki ma
gát megalázza, felmagasztaltatik." (Mt. 23, 12.) 
. . . "Aki mindnyájatok között a legkisebb, az a 
nagyobb." (Lk. 9, 48.) ... "Aki nagyobb köztetek, 
legyen mint kisebb, és aki elöljáró, mint szolgáló." 
(Lk. 22, 26.) 

lsten Fia e tanítása csendül ki a Magnificat-ból is. 
"Rátekintett - az Úr - szolgálója kicsinységére ... 
nagy dolgokat cselekedett nekem a Hatalmas ... Szét
szórta a szívük terveiben kevélykedö.ket. Hatalmasokat 
levetett a trónró·l és kicsinyeket felmagasztalt." (Lk. 
1, 47.) 

De nem elég csak egy-egy meghatott pillanatunk
han szépen bevallanunk lstennek kicsinységünket. Nem 
elég csak néhanapján magunkra öltenünk az egyszerű 
gyermeki leLkület ábrázatát. Egészen ki kell vetköz
nünk kevélységünk beképzelt nagysigából és állan
dóan bele kell öltöznünk az alázatos gyermeki lelkü
letbe. Hiszen Isten Fia nem azt mondta, hogy gon
doljatok néha a gyermeki alázatra, hanem állandó 
le1kiáUapotot követel: legyetek mint ,a kisdedek! 

Ez a gyermeki lelkület mint állandó magatartás, 
nemcsak az egyetlen helyes és nélkülözhetetlen visel
kedés, amelyet mennyei Atyánk megkövetel tőlünk, 
gyermekeitől, hanem ez az egyetlen nyitja és kulcsa 
az isteni életforrásnak a mi lelki fejfödésünk szá
mára. A mi növekedésünk csak úgy lehetséges, ha 
lsten megnyitja és belénk árasztja az ö kegyelmi élet
erőit. De csak azok előtt nyitja meg, akik "olyanok, 
mint a kisdedek''. Ha nincs bennünk gyermeki lelkü
let, akkor bezáródik elóttünk az isteni életforrás. 

Nagyon szükséges tehát, hogy gyakran visszatér
jünk Isten Fiának arra az életbevágóan fontos figyel
meztetésére, hogy .,ha meg nem változtok és nem 
lesztek, mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek 
országába". 

Ez bizony szakatlan és kemény beszéd. Szokatlan, 
mert az emberek éppen az ellenkezöre szoktak min
ket buzdítani. Azt mondják, hogy ne legyünk már 
olyanok, mint a gyermekek. De kemény beszéd is, 
mert az Isten Fia azt mondja szemébe apostolainak, 
a meglett férfiaknak, hogy jellemük nem tökéletes, 
nem felel meg az ö isteni elgondolásának, eltorzult 
és elferdült. Hogy pedig az egyedül és mindenekfölött 
illetékes isteni tet~zésnek megfeleljen, éppen a gyer
meki lelkület jegyéhen kell azt megváltoztaini és 
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új jáala.kítani. lstennek csark akkor tetszik lelikületük, 
ha minden erös férfiasságuk meltett ott ragyog rajta 
a gyermekség kedves fénye. C!!ak így soroz mi:n.ket 
övéi közé, csak így lehetünk isteni családjának tagjai. 

Az a nagy megváltozás pedig, amit Isten Fia 
követel tőlünk, nem jelenti sem azt, hogy férfias 
jellemünkból kivetközzünk, sem azt, hogy az összes 
gyermeki tulajdonságokat magunkra öltsük. Hiszen a 
hamisítatlan szép vonások - az ártatlanság.., egysze
rűség, alázat, őszinteség és vidámság - metlett van 
a gyermekben gyöngeség, gyámoltalanság és korlátolt
ság is elég. És ez utóbbiakból még a gyermekeknek 
is mindinkább ki kell nöniök, semhogy azokat a fér
fiakra ·kényszeríthetnök. 

Krísztus azt követeM tőlünk, hogy ismerjük el, 
hogy a lelki életben még gyermekek vagyun·k, még 
nagyon sokat kell fejlődnünk és növekednünk, hogy 
Isten tökéletes gyermekei lehessünk . 

A mi istengyermeki életünk fejlődésének pedig 
éppen a gyermeki lelkület a kulcsa. 

A gyermekség, a gyermeki LeLkület rügyekben és 
bimbókban rejtőző, növekedésre való készséget jelent. 
Ha olyanok vagyunk, mint' a kisdedek, - lsten Fia 
óhaja szerint - akkor mindíg megvan bennünk a 
növekedésre való hajlam, akkor rügyek és bimbók 
fakadnak bennünk, amelyek kibontakozni, kívirágozni 
akarnak, hogy több életet teremjenek. 

Ez az új hajtásokat hozó gyermeki lelkület élet
szükséglet számunkra még akkor is, ha már viharverte 
öreg fák vagyunk lsten kertjébep, mert életünk végéig 
fejlódnünk keLl. Különben megáll a mi istengyermeki 
életünk, megreked bennünk az isteni kegyelem élet
árama és terméketlenek leszünk és elsorvadunk Lel
künknek pedig hervadó és halódó testünkben is virá
goznia kell. 

Annak is tudatában vagyunk, hogy a lelkünkben 
fakadó új és új életbimbók csak a végtelen isteni 
Szeretet ránksugárzása által szökkenhetnek virágba és 
teremhetik meg az istengyermeki élet nemes gyümöl
cseit. Azért fordulunk gyermeki alázattal és mohó 
vágyakozással a mi isteni életforrásunk felé, hogy 
mindíg új virágzásba borítsa a mindíg fejlöd111i kész 
lelkünket. 

Az egészséges gyermek szinte állandóan éhes. De 
nemcsak testi táplálékra. Nagy szellemi és lelki éhség 
is van benne. Ott van a sok "miért". Miért van ez 
így, miért van az úgy? A gyermek éhezi az igazságot. 
Vallásilag is éhes. Éhezi, szomjazza a szépet, a jót, 
a nagyot, a szentet, az istenit. Sóvárogva hallgatja 
az igazán nagyok, a hősök és a szentek tetteit. Vágyó
dik az alkalom után, hogy ö is ilyesmit vihessen 
végbe. Hajlik a tanításra, hogy megtudja, miként kell 
fölkészülnie, hogy nagy, hős, szent lehessen. Boldog 
az ilyen gyermek! És boldog az a felnőtt, aki mindíg 
ilyen gyermeki lelrkülettel áll Isten előtt, aki egész
séges, friss gyermeki éhséggel éhezi az isteni életet. 
"Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 
mert kielégítési nyernek." (Mt. 5, 6.) 

lsten gyermekeinek Anyja is magasztalja az ilyen 
éhezőket: .,az éhezőket betöltötte jókkal". (Lk. 1, 53.) 
Ha nem vagyunk "olyanok, mint a kisdedek", ha már 
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tökéleteseknek, nagyoknak tartjuk magunkat, akkor 
már nÍJD.c.s bennünk a leliki növekedés vágya és éhsége. 
Elég ndlÜID:k a lelki. életből. j óliaktunk Meg vagyunk 
elégedve magunkkal. Az ilyen jóllakottakat .,üresen 
bocsátja el" az Isten. (Lk. l, 53.) Az ilyenekbe nem 
áradhat be az isteni élet, a leLki táplálék. De akkor 
megáll a növekedés, megáll az élet. Válságos hely-
zetbe kerülnek. · 

A gyermeki lelkületet hófehér laphoz is hasonlít
juk, amelyen még nincs ~;emmi írás. Isten mindnyá
junktól, tehát a felnöttektől is azt kívánja, hogy 
.,olyanok legyünk, mint a kisdedek". Ezzel azt is 
kívánja, hogy ha egyébként sok m.inden rá 'is van 
írva lelkünk különbözö lapjaiTa és rétegeire, -
,IJegyen Inigis a mi lelkünk öntudatos középpontjában 
mindíg egy hófehér tiszta lap, amely állandóan Isten
nek van fönntartva. Igen, egy hófehér tiszta lap, ame
lyet nem szennyezett még be az emberi önteltség és 
hiúság sok ·kusza és zavaros ii'ka-firkája. Egy tiszta 
lap, amelyre Isten mindig ráirhassa életadó igéit és 
az ö írását el ne takarhassa az emberi okoskodás sok 
kicsinyes és haszontalan írása. És mi mindíg tanulé
kony figyelemmel' nézzük, mit ír Isten lelkünk hó
fehér lapjára. 

A hófehér lap azt is j~lenti, hogy a gyermeki lélek 
elfogulatlan. A felnöttek sokszor egyéni érdekeik, 
szenvedélyeik és számító önzésiilk .színezö és torzító 
szempontján keresztül nézi•k és ítélik meg az embe
reket, az eseményeket és a körülöttük vagy fölöttük 
levő dolgokat. A gyermek elfogulatlan, szenvedélyte
len lelkülettel néz a világba. Az ö lelikében inkább 
a dolgok és emberek őszinte képe tükröződik, nem 
pedig az azokra vonatkozó érdekszerü színezések, 
önző kihangsúlyozások vagy tudatos elferditések és 
elhallgatások. A gyermekben, romlatlian őszintesége 
folytán, több az elfogulatlanság és tárgyilagos kész
ség az igazság befogadására. Ezt az őszinte gyermeki 
elfogulatlanságot kell mindíg üde frisseségében meg
őriznünk, hogy az isteni igazság á!.landóan lelkünkbe 
áradhasson. 

A gyermekkort a hajna/hoz, az öregedő kort az 
al·konyhoz hasonlítjuk. A hajnal és alkony nem min
dig értik meg egymást. A gyermeki lélek telve van 
hajnali ígéretekkel, vágyakozással, reménységgel, ösz
tönös lendülettel a teljes életfejlődés és alkotnivágyás 
felé. Az öregedő embert a leáldozó nap homálya veszi 
körül. A küzdelmekben kimerült test sokszor ernyeszti 
a lelket is. Kioltogatja csillogó reményeit. Nem vonz
zák új alkotnivalók lehetőségeL Az életalkony szür
kesége és sötétsége veszi ·körül és megbénítja élet
erőit. 

Amikor Isten Fia azt kívánja tőlünk, mindnyájunk
tól, tehát az öregektől is, hogy .,olyanok legyünk, mint 
a kisdedek", akkor azt is hirdeti, hogy Isten gyer
mekeinek hajnalos, fiatalos lelkületére mindig, még 
testi elöregedésünk közepetie is szükségünk van. A 
testi hervadás és elmúlás mellett lelkünkben tovább 
kell virágoznia az istengyermekség nagy ígéreteinek 
és reményeinek. És ha egészen Isten elgondolása sze
rint fogjuk fel életünket, aH:kor még testi öregedésünk 
és enyészetünk is eszköze lehet istem.gyermeki leLkü
letünk továbbfejlődésének és virágzásának. Ha alko
nyodó testi életünkben és betegségünkben is egészen 
együttélünk Isten Fiával, akkor amint az életáldo
zatáhól és halálából, úgy a miénkböl is, viruló élet 
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fakad lelkünkben. Mert az istengyermeki lélek még 
a halódó test porhüvelyében is a boldog, örök hajnal
hasadás isteni reményét hordozza magában, amelyhez 
képest m.inden földi hajnal csak múló árnyélc 

A gyermeki lelkület hajlékony, liatalosan rugal
mas és alakítható. Ilyen a gyermek testileg és lelkileg 
is. A test előbb-utóbb elveszti hajlékonyságát, erőt 
vesz rajta az öregedő kor merevsége, a véredények is 
elkérgesednek, eimeszesednek és az izmok is elpety
hüdnek. De a lélek nincs hasonló sor&ra kárhoztatva. 
Ha megöriz.Zük Istennel szemben alázatos gyermeki 
leLkületünket és ezáltal állandóan belénk árad Isten 
gyermekeinek örökifjú életárama a krisztusi kegyelem
forrásokból, akkor még az öregedő, gyöngülő és nehéz
kesen mozgó, rokkant testben is hajlékony és fiata
losan rugalmas le~ket hordozhatunk. 

A lelki megvénülés akkor fenyeget bemiünket, ha 
elfeledkezünk arról, hogy mindvégig kötelez minket 
az Úr szava, hogy ,.olyanok legyünk, mint a kis
dedek", ha nem tartjuk lelkünket állandóan friss, 
tanulékony és hajlékony készségben és készenlétben 
Isten minden szent akaratával szemben, hogy ne:ki 
gyermeki vidámsággal és fürgeséggel engedelmesked
jünk. 

Ha magunkban hízó önteltséggel megpróbálunk 
saját akaratunkban és tetszéseinkben megállapodni és 
.znegmerevedni, ha Isten tetszésének nem megfelelő 
szokások kezdenek bennünk megcsontosodni, ha Iste
nen kívül valamihez engedjük odakötözni és valamivel 
összenőni lelkünket, akkor veszedelmesen ránlk sza
kad a lelki megvénülés réme, a.kkor elveszítjük lelkünk 
fiatalos hajlékonyságát, rugalmasságát és megakad, 
megbénul a mi lelki fejlödésrünk. És az ilyen lelki 
megvénülés és megcsontosodás ijesztően korán is fel
léphet. Megelőzheti még a testi elöregedést is. Lehet, 
hogy ez a lelki megvénülés több-kevesebb sikerrel 
kendözi is magát, és vagy a szükséges józansággal 
vagy a bölcs mérséklettel vagy más régi és új, szép 
szóval, takargatja magát. De ez sovány vigasztalás, 
mert csak az önszeretet áltatása. 

Ha egészen és következetes hüséggel megfogadjuk 
Isten Fia nagy követelményét, ha ,.olyanok vagyunk, 
mint a kisdedek" - akkor runcs mit félnünk a lelki 
megvénülés rémétö!. Ha mindenben, még a legszentebb
nek vélt terveinkben is nem önmagunkhoz, hanem 
gyermeki alázattal és egyszerüséggel Isten szent tet
széséhez símulunk, akkor a lelki fiatalság állandósul 
bennünk. 

Ne féljen a mi hűvös józanságunk a .,lelki fiatal
ság" vagy ,.lel•ki megfiatalodás" jelszavától, mert ezek 
nem üres szavak, ez nem puszta költői ábránd. A 
testi megfiatalodás igen, az ábránd e földi életben. 
Mert semmiféle varázsszerrel vagy vérátömlesztéssei 
sem fiatalíthatjuk meg testünket. Ezt csak a feltáma
dás teheti meg. De már itt az életben kívánja tőlünk 
a Szentírás és szent liturgia a lelki .megújulást, meg
fiatalodást, és sürget minket, hogy űzzünk ki minden 
lelki vénséget, vessük ki a ,.régi ember" kovászát 
magunkból. Hogyan és miképen? úgy, hogy mindfg 
teljesebb gyermeki alázattal fordulunk Istenünk és 
Atyánk felé. Akkor megnyílik számunkra mindíg na
gyobb mértékben a krisztusi, az istengyermeki élet 

örökifjú, lel,ket fiatalító életforrása. 
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"

um .. im .. m~ 1 ............ .," 
IT-.c.ll~ 11~-~ (l Móz. 41, 55.) 

Vajjon találhatunk-e olyan férfiút, aki az Isten 
lelkével teljes legyen, kérdezte Fáraó az ország 
vezetőitől, a legfőbb tanácstól és az állam minden 
tisztviselőjétől. 

Az. isteni akarat pedig határozottan kijelenti óha
ját: József lesz az a férfiú. Vele leszek mindenekben, 
szereneséseD cselekvő lesz, mert kedvet talált előt
tem és megsokasítom vagyonát s megáldom a népet 
őérette. 

Fáraó pedig mondá Józsefnek: Mivelhogy lsten 
mutatta meg neked, amiket szólottál és tettél, talál
hatok-e náladnál bölcsebbet vagy hozzád hasonlót? 
Te lész házam felügyelője, parancsodnak az egész 
nép engedelmeskedik, csak királyi trónommal előzlek 
meg. S Fáraó levette a kezéről a gyűrűt és József 
ujjára húzta, levette bíborköntösét- és József vállára 
teritette és levette az aranyláncát és József nyallába 
tette. És megparancsolta, hogy míndenki térdet hajt
son József előtt, mert ő lett a fejedelme az egész 
földnek. És elnevezte Józselet a Fáraó: a nép Szaba
dítójának. (I Móz. 41.) 

* 
A ma már kétségkívül nagy József-tiszteletnek 

legményebb gyökerei, mint csodálatos előképhez, ide 
nyúlnak. 

Két József, 

Az. első az lsten lelkével teljes, - a második is 
i g a z ember,. 

Az. elsővel is vele volt az úr, a másodikkal egy 
födél alatt lakott, karjára ült, atyjának szólította. 

Az első is kedves volt előtte, a másodikat átölelte, 
csókjával halmozta. 

Az. ószövetségi József csendes, zajtalan munkájá
val elért olyan eredményt, amelynél jelentősebbet, 
többet és nagyobbat senki sem tudott volna kihar
eolai az élettől, még a legügyesebb diplomáciai manő
verrel sem. 

Az. újszövetségi József félrehúzódó, észrevétlen 
élete az Evangélium Jegnagyobb fejezete marad 
mindenkor, mert felülmúlhatati&D példája annak, hogy 
miként lehet összeegyeztetni a mélységes alázatos
ságot és az öntudatos, férfias bátorságot, a méltósá
got az okos megfontoltsággal, a megpróbáltatásokat 
és 8 szegénységet az lsten akaratával, a tettrekész 
leleményességet a föltétlen alárendelt engedelmesség
gel és a saját életét 8 Gyermek jövőjéért érzett hal
latlan felelősségérzettel és előrelátással. 

Az. első József, a tündöklő példakép, szinte magá
ban sűríti mindazt az elvont eszmét, amit az Isten lelké
vel teljes férfiú a történelem minden korában jelentett 
és jelenteme is kell. 

Jda; Sdmallnet Silgirill U. S. B. 

A második Józsefben az értékes tulajdonságok 
már mind fellokozva mutetk02'nak, emberi képessége 
a feladat nagyszerűségéhez Irf.rten nő és mintha egy 
a.dott pillanatban ennek a pilhcnatnak nagyszerűsé
~éből születnék, annyira rendkívüli egyéniségében 
hordozza az lsten Fiával kapesclatos végzetszerű kér
dések egyetlen lehetséges megoldását. Gondoljunk 
csak Mária személyével kapcsolatos roppant kényes 
töprengésére. Ha a Biblia csakugyan nagyon gazdag 
az ígazi férfieszményt megtestesítő történeti alakok
ban, közöttük a legátfogóbb: S z e n t J ó zs e l. A 
szó legvalódib b értelmében s z e n t és i g a z. 

Erős és okos. Sorsa nem volt róz....~; a kor, 
melyben élt, a Messiásról alkotott anyagias és föld
ízű fogalmak miatt a nagyon zavaros és tisztázatlan 
helyzet ideje volt. Királyi vérből származik és mégis 
saját személyén tanulja me~, mit jelent a nélkülözés, 
a lemondás, a szegénység és a szenvedés. Épp ez az 
életiskola segítette Józsefet a Messiás hivatásának 
egyedül helyes felismerésére, hogy a Megváltó a sze
gények és szenvedők koronás Királya lesz. 

Az evangélium néhány sorának drámai erejével 
József csodálatos, rokonszenves, roppant vonzó egyé
niség előttünk, jobban, mint a világtörténelemben 
hoz:r:á hasonló szentéletű férfiak élete. Ez a biiiJ'átsá
gos közeledésünk Józsefhez nem jelent kevesebbet, 
mint annak felismerését, hogy m.ily sokra becsülte őt 
az lsten és nyomában annak a megértését, hogy min
denkinek megvan a maga csendes szerepe s ennek 
hűséges betöltéséért, Isten részéről, feltétlenül teljes 
becsülést érdemel. Királyi arcképének ezért annyira 
mélységesen emberi vonása a félrehúzódó rejtőzködés, 
amelynek ikertestvére az őszinte, magáról elfeled
kező alázatosság. 

Szent József elefántcsont-toronyba zárkózott lélek. 
Vizsgálatában eljutunk addig az objektivitásig, hogy 
életét olyan hihetetlen egyszuűséggel, természetes
séggel szemlélhetjük, eho"yan a botanikus vizsgálja 
a virágot, leszakítva szirmait, porzóit, bibeszárait. 
Ezért a kolostorok, zárdák népe tüntetően emeli 
vezéri pajzsra a nyilvánosság kapuinál őrtálló Szent 
Józsefet. Rendkívüli értékeinek szuggeráló ereje van. 
Mik ezek az értékek? A szemérmetes szeatségi hősi
ség, a férfias egyszerűség, a hangtalan kötelességtel
jesítés és az arisztokratikus emelkedettség. Csupit 
Szent József-erények és adottságok, a követésre 
buzdító vonzóerővel. 

A ma nyelvén beszélve, mit mondhatnánk Szent 
Józsefről? 

A szentek világában talán ő az egyetlen, aki a 
legbonyolultabb kérdéseket és legsúlyosabb feladato
kat a legkönnyebben elintézi. Művésze hivatásának. 
Nem sokat szerepel, még kevesebbet beszél, de 
egyszerre csak tiszta lesz köriilötte a levegő, eloszlik 
a köd és felléJekeznek az emberek. 
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- Hogyan mernek ekkora terheket vállalni, ·ily 
enonnis összegű adósságot felvenni, kérdeztem egy. 
szer egy zárda fönöknőjétől. 

- Szíveskedjék, k'érem, velem jönni a kápolnánkba, 
volt a válasz.. 

A főnöknő rámutatott a virágos és gyertyafényes 
Szent József-szoborra: Itt van a mi erőnk! Mi értjük, 
tudjuk és tapasztaltuk, mit jelent: Menjetek József. 
hez... Csodadoktor, ráfuj a betegre és meggyó
gyul, odafép a szenvedőkhöz és türelem, béke költö
zik a szívekbe. Mert az úr leghűségesebb szolgája 
ez a szakállas nagy diplomata,- akinek személye a 
beu.ne biz6k számára, nemzetkö7.i értékelés szerint, 
többet jelent, mint országoknak egész hadserege. 

Szent Jóuefnek tekintélye van. Még a szentek is 
nagyrabecsülik József kiválóságát és értékeit. Az em
berek szeretik. Neve a let,népszerűbb. Nem lehet 
igazán vallásos, aki nem tekinti örömnek és ajándék
nak a Szent József-tiszteletet, a vele való beszélgetést. 
Helye ott van miu.denütt, ahol Jézus van, ott kellene 
lennie szobrának, képének, zászlójának vagy harang
jállak minden templomban. 

* 
Menjetek Józsefhez .•. (Móz. I 41, 55.) 
Amikor ez u isteni utasítás elhangzott, nehéz idők 

járlak amaz ország népe fölött. 

Mária MialyánL:ja 

Minden gyermek az édesanyjától tanul meg imád· 
kozni. Mandlhatjuk-e Krisztusról, hogy ö is az édes
anya ölében tanulta a legszebb imát? Vagy inkább 
fordítva: Fiától tanulta meg Mária is a Miatyán
kot? - Bizonyos, hogy az Úr Jézus (már fogan
tatása első percében imádkozott (Hebr. 10, 5.) s így) 
nem szorult emberi oktatásra. De a külső testtartást 
s talán a zsolta.rok szent szövegeit is Máriával együtt 
gyakorolta. Mária pedig, még mielőtt méhében hor
dozta szent Fiát, már annak kegyelmével volt teljes 
és e m.egszentelő malaszt közremüködésével alakította 
ki magában azt a tiszta imádságos lelket, melyet a 
fogantatás pillanatában imával köszöntött az Úr 
angyala. Ezt az imát ma is imádkozzuk: Üdvözlégy 
Mária. - A Boldogságos Szüz imára imával felelt: 
Legyen nékem a te igéd szerint. Ugyanazt jelentik a 
szavak, mint a Miatyánkban: Legyen meg a Te akara
tod. Mária szívében ez a gondolat ott élt már a meg
testesülés előtt, s azután is ezt imád.kozta akár Káná
ban, akár Názáretben, akár a kereszt alatt. 

Mária lelke annyira kedves volt Isten előtt, s 
annyira hawnló Krisztus lelkéhez, hogy gondolataik 
és imáik bármikép indultak, mindíg találkoztak. 
Tiszta tó, melynek színére hajolva tükröződik a Meg
váltó arca. 

Mikor Krisztus Urunk tanítványait a legszentebb 
imára tanította, oly gondolatokat foglalt szavakba, 
melyek Mária lelkében is éltek. Számunkra is új színt 
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7. $ZÚD. 1M3. 

Nagy volt a viszály, az irigység és óriási volt az 
éhség. Beköszöntött a hét terméketlen esztendő és az 
emberek hosszú sorban mentek Egyiptomba gabonát 
vásárolni. 

A Szentírás csak ennyit mond: Az éhség pedig 
naponként növekedik vala az egé5z földön (u. o.). És 
!lzól az Úr szava Fáraó által: Menjetek Józsefhez! 

Ijesztő hasonlóság napjainkkal. 

Rche!lva zúgó események, óránként alakul a tér
kép, annyi minden történik, hogy már csodálkozni 
!!em tudunk. 

Menjetek Józsefhez. Vele va~yok mindenben, ö a 
legkedvesebb előttem, megsoka~Eítom kenyereteket és 
me~;áldalak benneteket ö érette. Országok omlanak 
össze, birodalmak keletkeznek, aztán szélhullnak az 
eseméuyek szörnyű kavat·~á!lában Egyhá.zamra vagyok 
legkényesebb. Nem tűnhetik e!, nem semmisülhet meg, 
hivatása örök. 

Ennek a Háznak felügyelője: József. Csak királyi 
trónommal előzöm meg személyét. Tiszteljétek, mert 
királyi gyűrűt húztam ujjára, bíborpalástot . teritettem 
vállára és aranyláncot akasztotte.m nyakába. És meg
parancsolom, hogy József legyen a Védője és Kormány
zója Egyházamnak és fejedelme az egész földnek. 

József lesz az egész világ Szabadítója. 

Irte: dr. Eréiss .l\lfréd 

és tartalmat nyernek ezek a szavak, ha Mária szíve 
fölé hajolva elmélkedünk bennük. 

Mi Atyánk! Mária először Fiára gondol s aztán 
magára. Kettőjüknek különöskép atyja a mi mennyei · 
Atyánk. Van-e még édesanya, aki gyermekével egy 
atyát ismer, szerel és imád? Józsefnek is ő az Atyja. 
Ime, így tágul a Szentcsalád. Nemcsak "úgy élnek, 
mint testvérek", hanem igazán testvérek, Isten gyer
mekei. Köztük az Atya Egyszülött Fia, a megtestesült 
Ige, az Atya képe és neve. 

úgy látszik, mintha erről egyszer megfeledkezett 
volna Mária. Mikor a tizenkétéves Jézussal felzarán
dokoltak a jeruzsálemi templomba s hazajövet észre
veszi az édesanya, hogy nincs velük a Fia. Mikor 
aztán megtalálják a templomban, anyai fájdalmának 
első aggódásában szemrehányó szóval kérdi gyermekét: 

- Miért cselekedtél így velünk? Ime, atyád és 
én bánkódva kerestünk téged. 

Jézus csak rátekint az Anyára s az rögtön meg
érti: 

- Hát nem tudtátok? 

Anyja pedig szívében őrizte mindezeket az igéket. 
Többé sohasem feledkezett meg arról, hogy nekik csak 
egyetlen Atyjuk van, fönn a mennyekben. 

Sztmteltessék meg a Te neved! Gondoljuk csak 
el, milyen tisztelettel ej tette ki a Szüzanya ezt a 



március 1. 

nevet. Mennyire szent volt az ö ajkának s szívének 
az Úr neve. A Szentírásban látju·k, hogy már a pró· 
fétá:k és zsoltárosok oly nagy áhítattal, sőt félelemmel 
merlék c~ak kiejteni a legszentebb nevet. Máriában 
ez a tisztelet a legtisztább szeretettel párosult. 

Mikor Judea lankáin Erzsébethez sietett Jézussal 
a szíve alatt, akkor is ezt imádkozta: "Magasztalja 
az én lelkem az Urat ... Mert nagy dolgot cseleked~tt 
nekem a Hatalmas, kinek szent az ö neve." (Lk. l, 49.) 

ifi;;ön el a Te országod! Az ó~zövebég szentjei 
közül senki sem várta annyi buzgósággal a Megváltó 
jövetelét, mint Mária. Simeon és Anna hö várakozása 
adhat nekünk képet arról, mennyi esdekléssel, imával, 
bizalommal várták Krisztust, az építendő lstenország 
Királyát. Mária minden imáját átszötte ez a szent 
könyörgés: Jöjjön el, jöjjön el. 

És aztán a végtelen isteni bölcseség épp Mária 
legtisztább szívét vála~ztotta színhelynek, ahol meg
valósult az Ige megtestesiilése, ahova megérkezett az 
Üdvözítő. 

Az Istenország Máriában kezdödött. És onnan 
in4ult ki. Gondolatban és kegyelemben már akkor 
Krisztushoz tartoztak mindazok, akik a történelem 
folyamán követik és szerelile Ezt fejezi ki mély taní
tásában X. Pius pápa: "In uno eademque alvo eas
lissimae Matris et carnem Christus sibi assumpsit et 
spirituale corpus sibi adiunxit, in íis nemope coaugmen
tatum, qui credituri erant in eo. Ita ut Salvatorem 
habens Maria in utero, illos etiam dici queat gessisse 
omnes, quorum vitam continebal vita Salvatoris." 
(Ad diem illum, 1904 február 2.) 

Mennyit imádkozott Mária érettünk, mindannyiun
kért, akik Krisztushoz tartozunk. Az egész lsten
országért. 

Legyen meg a Te akaratod! "Fiat mihi secundum 
verbum tuum." Ez az ima mindíg ott csengett Mária 
szívének mélyén. Mindíg és mindenben a mennyei 
Atya akaratát kereste. Pedig bizony nem volt könnyü. 
Mikor gyermekét várta, nem maradhatott csö.ndes 
názáreti otthonában, fel kellett pakkolni s megindulni 
a hosszú útra, népszámlálásra Betlehembe. Ott ismét 
nem találtak szállást. Mennyire fájhatott az Anyának, 
hogy ilyen szegényesen, a hideg barlangban kellett 
fogadnia Fiát. Aztán mikor vége volt a népszámlá
lásnak s azt hitte, hogy végre visszatérhetnek Názá
retbe, jön a parancs: Menekülni! Mindenüket Názáret
ben hagyták. A bizonytalanba kellett menniök. S 
hozzá még a félelem az üldözöktöl. Mária mégis min
díg ezt imádkozza: Legyen meg a Te akaratod, mi
képen a mennyben, azonképen itt a földön is. 

Az Úr Jézus nyilvános müködése elején elbúcsú
zott a názáreti otthontóL Ezután csak ritkán talál
kozott az édesanyjával. Máriának ebbe is bele kellett 
nyugodnia.. Legyen nékem a Te igéd szerint. Mikor 
Simeon megjövendölte, hogy tör fogja átvemi szívét, 
arra is csak azt mondotta: Legyen. Mikor pedig min
den elgondolhatónál nagyobb fájdalom érte s ott 
állott Krisztus keresztje alatt, akkor is a legszebb 
imát mondotta: Legyen a Te akaratod szerint. 

Mindermapi kmyl·rünket add meg nekünk ma. 
József volt a kenyérkereső, de Mária sütötte a názá
reti házban a kenyeret. Sokszor bizony nagyon szükös 
lehetett az a kenyér. Hát még a menekülés idejében! 
Bizony a jó édesanya sokszor aggódott: lesz-e leg
a.lább annyi kenyér, hogy mindenkinek jusson, hogy 

Utaak 

Fiának is adhasson. Hányszor kérte a Mindenhatót: 
legalább mára legyen kenyér. 

Anyai és háziasszonyi lelkületét szépen mutatja be 
a kánai menyegzö jelenete. Mária veszi észre először, 
hogy kifogyott az ital. Rögtön Jézushoz fordul és 
közli vele. Pedig itt nem is a min·dennapiról, hanem 
az ünnepiről volt szó. Mária tudta, hogy az Úr erről 
is gondoskodik. "Az éhezöket betölti jókkal és üresen 
bocsát el gazdagokat." (Lk. 1, 53.) 

Bocsásd meg a mi vétkeirtket ... Csak ez az egy 
könyörgés nem illett Mária ajkaira. S mégis a leg
tisztább, a malaszttal teljes, a:kinek lelkéhez soha a 
le~kisebb bűn sem férközhetett, alázatosságának egész 
áhítatával imádkozta: Bocsásd meg a mi vétkeinket ... 
Nem nézett Ie gőgösen a többi szegény emberre, nem 
botránkozott meg mások gyengeségein, hanem szívböl 
könyörgött bocsánatért mindenkinek. Bűnösök mene
déke volt mindenkor. 

Mária talán csodálkozott, hogy körötte annyi 
nehézséggel küzdenek az emberek s el-elmerülnek a 
bűnben. Sejtette, hogy Isten különös .kegyelme vin 
vele. Ezért nem ítélt meg senkit s nem is vonta ki 
magát a szokásos imá·k és szertartások alól. A bűn
bánati zsoltárokat együtt imádkozta a többiekkel, s 
mikor Betlehemben megszületett a Gyermek, a tör
vény előírása szerint ö is bemutatta a tisztulási áldo
zatot a templomban. (Lk. 2, 24.) 

Miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétke
zoknek. Má.riána'k volt mit megbocsátania. Soha embert 
jobban meg nem bántottak, édesanyának nagyobb 
fájdalmat nem okoztak, mint Máriának. Szent Fiát, 
aki mindeakihez jó volt, betegeket gyógyított, szo
morúakat fölemelt, szegényeket tanított, mé~is hálát
lanul elhagyták az emberek és gyülölettel halálra 
üldözték. Elítélték, mint valami gonosztevőt és kegy·et
lenül megostorozták, megkínozták, kicsúfoltá-k, szé
gyenszemre a vesztőhelyre vitték és keresztre feszítet
ték. Máriának mindezt látnia kellett s nem tehetett 
semmit Fia érdekében. De imádkozott. Krisztus Urunk 
első szava a kereszten: Atyám, bocsásd meg nekik. 
(Lk. 23, 34.) Vele együtt imádkozza a fájdalmas 
Anya: mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 

ts ne vígy minket a kisértésbe. Ismét kérdezhetnők, 
vajjon illenek-e ezek a szavak Mária ajkára? Meg
engedhette-e a Mindenható, hogy a kísértő megköze
lítse a Szeplőtelen tiszta lelkét? Kérdésünkre a Szent
írásban találunk útmutatást. Még az Úr Jézust is 
megközelítette a kísértő. (Lk. 4, 3.) Gondolhatjuk 
tehát, hogy Mária körül is settenkedett. 

Isten sohasem enged olyan kísértést az ö gyerme
keihez, amelynek legyőzéséhez ne adna nekik elég 
erőt. Ezzel a biztonsággal és Istenhe vetett erős biza
lommal mondhatta Mária is: Ne vígy minket a kisér
tésbe. 

De szabadíts meg a gonosztól. Vagyis mindentől, 
ami bün, ami nincsen összhangban az isteni akarat
tal. Mária ment volt minden gonosztól. Tiszta lelkét 
megóvta "minden rossztól a Mindenható. Közbenjárá
sával kérjük mi is az Urat: szabadíts ~neg a gonosztól. 

Igy találjuk meg Mária szívében Jézus gondolatait. 
Mert minél tökéletesebb a lélek, annál inkább hason
lít Jézushoz. Mária lelke volt a legtökéletesebb. Jézus 
gondolatai, érzései, imái éltek Mária lelkében. Aki 
Mária lelkébe mélyed és elmélkedik felette: Jézushoz 
talál. Per Mariam ad Jesum. Tiszta tó a Szüzanya 
lelke, melynek színében tükröződik a Meiváltó arca. 
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U tank '1. szém. 1943. 

lsten fia e.uLerré lett, Logy 
lsten i}áTá leLessünL: 

• .... 
A kereszténység alapgondolata a helyettesítő 

áldozat. Deus factus est homo, ut homo fieret 
Deus. De nemcsak kereszthalálával tett eleget 
érettünk és helyettünk az üdvözítő, hanem érdem
szerző életének minden mozzanata hozzájárult a 
mi megváltásunkhoz. ö korrigálta, javította ki 
szent életében mindazt, ami rosszat, átkot az ős
bűn e világra hozott. Mennyi párhuzam kínálko
zik e tekintetben az úr Jézus élete és a bűnbe 
süllyedt emberiség sorsa között, ha csak - a 
karácsonyi ünnepkör határai között - gyermek
korát is szemléljük! Milyen érdekesen ölelkezik 
a két szövetség eseménysora. Valóban: Vetus 
Testamentum in novo patet... Az újszövetség 
rejtve megtalálható az ó-ban, de az ószövetség 
érthető lesz az új által. (Szent Agoston.) 

Mikor a teremtés műve -befejeződött, mondá 
az úr: alkossunk embert a mi képünkre és hason
latosságunkra s uralkodjék az egész földön ... 

Mikor az .,idők teljessége" elérkezett, 
elküldé az Úr egyszülött Fiát, .,kinek vál
lain a fejedelemség", kinek szavai az Ég 
és Föld elmúlásával sem vesztik el erejüket. 

.,Ime az Ember", az új Adám, akiben az Isten 
.,képe és hasonlatossága" a teljes azonosságig 
megvalósul t. 

.,Megalkotta tehát az úristen az embert a föld 
anyagából, arcára lehelte az élet lehelletét és 
élőlénnyé lett ez ember." 

.,És az Ige testté lőn." Az Atya akara
tából a második isteni személy, a Logos, 
emberi testet öltött s lett Isten és ember 
egy személyben. Igy lett lsten emberré. 

.,És látá az Isten, hogy mindaz, amit alkotott, 
felette jó volt." 

.,Ez az én szerelmes Fiam (genitum, non 
factum!). kiben nekem kedvem telt." 

S amint megszületett a .,novus Adam", meg
kezdte engesztelő, helyettesítő áldozatát, expiáló 
tevékenységél az első emberért és annak szeren
csétlen utódaiért 

.,ültette pedig az Úr kezdettől fogva a Gyönyö
rűség paradicsomát: ebbe helyezé az embert, akit 
alkotott . . . és odavezette a föld minden állatát 
Ádámhoz, hogy uralkodjék minden állaton, mely 
mozog a földön." 
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Az .,új Adám" Éden helyett sötét éjben, 
barlangistállóban születik. .,Nem ragyogó 

lrta, P. SzGo:"' lllDre O. S~L. Plar., Ró ... a 

fény közt nyugoszik, bársonyos ágya nincs 
neki itt ... Csak ez a szalma koldusi hely, 
rá meleget a marha lehel." 

.,Nem jó, hogy az ember egyedül vagyon: 
alkossunk hozzá iJ.lő segítőt is." 

A gyámoltalan isteni Kisded mellé állítja 
az isteni Gondviselés az új Évát, a Szüz
anyát, a Hozzá illő segítőt. 

De az engedetlenség felemelte az első ember 
kezét a tiltott fa gyümölcse felé. 

.,Az úr Krisztus érettünk engedelmes 
lett egészen a halálig, a keresztfán elszen
vedett halálig." (Szent Pál.) 

A férfi büntetése: Arcod verejtékével egyed 
kenyeredet . . . átkozott legyen a föld munkád 
alatt és fáradalmak árán egyél ebbql élted vala
mennyi napján. 

Az isteni Megváltó .,körüljárt jót tevén", 
s nem volt, hol fejét lehajtsa. ö és tanít
ványai leszakított kalászokkal csillapították 
éhségüket, az átkára méltó fügefa száraz 
ágai nem nyujtottak neki táplálékot. 

.,Az asszonynak pedig mondá: Megsokasítom 
gyötrelmeidet, kínjaidat, fájdalommal szüljed 
gyermekeidet ... " 

A "Miasszonyunk" földi sorsa is gyöt
relmek sorozata lett. Hét tör kínjait kellett 
elviselnie Gyermekéért, kit e világra szült . 

A bűnbeesés után Adám elnevezte feleségét 
Évának, .,minthogy ő lett anyja minden élőnek". 

A .,felix culpa" hozta meg nekünk a 
.,második Évát", ki valóban édesanyja lett 
minden embernek. 

Kiküldte az úr az első embert bűne után a 
Gyönyörűség paradicsomából és angyalt állíta 
annak bejárata elé. 

Angyal figyelmezteti az .,álomlátó" 
egyiptomi József újszövetségi utódát, a 
Szenicsalád védőjét álmában, hogy menekül
jenek Egyiptom földjére . 

.,Történék pedig számos nap mulva", hogy 
Káin és Abel áldozatot mutatnak be. Abel áldo
zata tetszett az úrnak, Káiné nem. Erre Káin 
irígységből és féltékenységből megölte ártatlan 
öccsét, Abelt. 

.,Történt pedig ama napokban, mikor 
megszületett Jézus, hogy bölcsek jövének 



március 1. 

Napkeletről, keresve a zsidók újszülött 
királyát", hogy öt imádva, ajándékaikat 
felajánlják neki. Heródes király féltékeny
ségből megöleti a betlehemi kisdedeket a 
kis Jézus helyett. 

De az új ártatlan Abel vére is bőven ömlött 
a circumcisio cseppjeitől kezdve az ostorozás és 
keresztrefeszítésen át a lándzsával való átdöfésig. 
És az Ö vére is felkiált az Égre, ha nem is bosz-

Irodalo ... 
Világnézeti konferenciák. L AZ EGYÉN ÉS A 

KöZöSSÉG. Előadta Szabó József S. J. Budapest,. 
1943. Korda kiadása. 26 lap. Ára 30 fillér. 

A jeles szónok híréhen álló előadó ma nagyon 
időszerű gondolatsort indít útjára, mikor helyes 
társadalomszemléletre akarja nevelni egyetemi hall
gatóit .. A rózsadombi szavjetbomba krátere mellett 
megszületett egy elhatározás, melyet a Kitűnőek 
Iskolája lenne hivatva megvalósítani. A mai világ
helyzet sugallja a gondolatot, hogy nem a túlzásba 
vitt személyiség eszméje, nem is a szabadelvű Über
mensch és egyéb kinövés· talál gyógyitó irt a kor 
sebeire, hanem szükséges a személyiség tökéletesí
tése olyanformán, hogy az egyed minden erejével 
és képességével be tudjon állni a közösség szolgá
latába. Ezért mindennap megtapasztalt valóság, hogy 
az igazi Krisztus-követő személyiség individualista 
ugyan, de kollektivista is, mert egységes középpontja 
maga az Isten. Az ember végtelenségbe feszülő 
vágya és törekvései mind feléje mutatnak. A hit 
szerint berendezett élet visszhangja, megnyugtató 
válasza az örök Isten akarata: mindannyiunk meg
szentelése és az életünk örökkévalóságba torkol
lása. Az iskolázott hallgatók bizonyára sokat tanul
nak a fejtegetésekbőL Örömmel várjuk az új hangot 
megütő előadás folytatását szóban és nyomtatásban. 

Dr. Domhi Márk S. O. Cist.: EGY PUSZTAI 
VIRAG. P. Cassant József élete. Budapest, 1943. 
Korda kiadása. 133 lap. Ára 3.80 P. 

A címlap szürke folyosóról napsütéses tájakra, 
messze rónaságra mutat, melyen egy magános virág 
áll. A nyitott kapu és a kolostori napirendet jelző 
harang jelkép is egyúttal, mely utal ennek az élet
nek az egyszerűségére, nyiilságára és szabálytartá
sára. Mert P. Cassant élete nem tartozik a szenzációs 
életpályák közé. De nem is ez a lényeges, hanem 
az, hogy bősünk vállalta a folytonos imádság és 
vezeklés életét, hogy hősi lemondásával megdicsőítse 
Istent és megtermékenyítse a kinn dolgozó apostolok 
tevékenységét. A fiatal Cassant nem volt megáldva 
olyan képességekkel, melyek bámulatba ejthették 
kortársait vagy az utókort, ·mert egészsége mindíg 
gyenge volt, tanulmányaihan nehezen haladt, mégis 
a gyertya szerepét szánta neki a jó Isten: világolt, 
melegített és utat mutatott korának, de a mai ember
nek is. Naplójegyzetei bepillantást engednek egy nem 
mindennapi életbe, mely állandó küzdelemben van, 
de az a küzdelem nem a földéhes ember törtetése, 
hanem az Istent szerető lélek alakítása önmagán. 
A szigorított ciszterciták rendje megadta neki, amit 

Uta ak 

szúért, hanem inkább engesztelödésért és kegye
lemért. 

Igy haladnak párhuzamban egymás mellett az 
ószövetség képei és az újtestamentum eseményei 
tovább is. De a párhuzamosok is találkoznak ... 
a végtelenben. Igen, a végtelen Szeretetben és az 
örökkévalóságban egymásra találnak és örökké 
egyesülnek a megváltott ember és Megváltója. 

keresett: a rövid földi élet alatt is az áldozópapság 
kegyelmét és az életszentség sugárzó és ragyogó 
világosságát. Mikor meghalt, talán nem gondoltak 
sírontúli hivatására, de az azóta történt események 
azt iga~olják, hogy Isten megdicsőíti hű szolgáját. 
Ezért szerenesés vállalkozás volt a kedv;s életrajz 
megírása. 

P.. Charles S. J.: ISTEN KöZELÉBEN. Három 
füzetben. Forditotta GálHy László S. J. Budapest, 
1943. Korda kiadása. Ara 10.- P. 

Minden bemutatás helyett többet mond Charles 
könyve értéke mellett az a tény, hogy művét P. Gálffy 
érdemesnek találta a leforditásra, s ez a fordítás 
ismét megjelenik a magyar könyvpiacon. Charles 
minden írását, de jelen könyvét még fokozottabban 
jellemzi elsősorban nagy bittudományos képzettség, 
a stílus világossága, minden mondatában van valami 
újszerű és megkapó. Nagy előnye ezeknek az elmél
kedéseknek az élményszerűség és a közmondásokra 
emlékeztető tömörség. Mindezeket a sajátságokat 
megtartotta a magyar fordítás is. Ezért hisszük, hogy 
újabb kiadása is utat talál a magyar olvasó és elmél
kedő közönség lelkéhez. Minden földi életnek any
nyira és csak annyiban van értéke, amennyiben 
Isten forrásaiból merít termékenyítő erőt, ezt az erőt 
kamatoztatja Isten szolgálatában önmaga és a fele
barát megszentelésében. Csak így alakulhat ki éle
tünkben egyensúly és összhang a természetes és 
természetfeletti világ között, így válik világnézetünk 
helyessé és teljessé, mely megtanít a helyes világ
nézésre. Ez abban áll, hogy a kettőt nem választjuk 
el egymástól, hanem egybeolvasztjuk, mert az egyik 
a másiknak jelentőséget és értéket kölcsönöz. Ez a 
belső egység azután megteremti azt a kifelé is meg
nyilatkozó egységet, melyet a hit szellemének, a 
jellem erejének nevezünk és a lelkileg nagyokban 
megcsodálunk. A közöttünk lakozó Isten elé vezet a 
szerző, aki egészen áthatja életünket, szlnezi tettein
ket. Mindezt a könyv az evangélium fényénél teszi, 
de nem úgy, hogy végigvezet az evangélium fejeze
tein, hanem kiragad egy szót, mondatot, megvillant 
egy-egy szikrát, s köréje füzi meglátásait, gondola
tait. Igy azután, ha nincs is meg az elmélkedések 
három részletben közzélett sorozatában az evangé
lium eseményeinek egymásutánja, de megvan az 
Istennek szentelt élet egysége, mert az elmélkedések 
egyet eredményeznek: elvezetnek Isten boldogító 
közelébe. A könyv nemcsak gyönyörködtet, hanem 
egyúttal és főleg kötelességtudásra nevel mind a 
99 elmélkedés. A sok közül néhány címszó álljon itt 
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mutatóba: Mester, hol lakol? Vétkeim szava, Mi
érettünk, Behúnyt szemmel, A drágagyö_ngy, A te 
kezedbe, Aki eljövendó, Mindenkinek mmdene, Az 
építők, És betelnek, Aki hátranéz, Konk~lyt vetett, 
Velem vannak, Örök nyugodalmat stb. Mindezek az 
elmélkedések alkalmasak arra, hogy a lélek szuny
nyadó erőit keltegessék, Isten szalgálatára ösztönöz
zenek és a következetes lelki életre neveljenek. 

Dr,. Szücs Imre: HETEN VOLTUNK. Budapest, 
1943. Korda kiadása. 116 lap. Ara 3.20 P. 

A szerzetestanár tapasztalja, de elsősorban a hit
tanár látja, hogy tanítványai a kamaszkorig mil~ 
lelkesedéssel és szeretettel gondolnak a szerzetes1 
pályára vagy az oltár szolgálatára,. de .a vál~szú~_hoz 
érve vajmi sokban valami benső valtozas, talan torés 
áll be, s bizony csak kevés vállalkozik Isten udvari 
szolgálatára. Újabban sok könyv j~lent _meg, mely.~k 
a papi hivatásról szólnak (pl. Kovacs Sandor: E hu
ból pap lesz, vagy P. Gyenis Andrásé: A Mester 
nyomában), de mindegyiket túlszárnyalja a szerzö 
munkája, mely nem elvi magaslatra helyezke~ve, 
pusztán felvilágosítva szól a kérdésről, hane~ nunt
egy dramatizálva adja az anyagot, v~g_y ha ugy tet: 
szik, forgatókönyvet írt, melynek lapJam regényszem 
elbeszélés keretében mutat be hét diákot, akik a 
gimnázium padjain életre-halálra szövetkeztek, Is~en 
és lelkek szalgálatára vállalkoztak. Erre utal a elm
kép is, mely asztalt ábrázol, körülötte öt üres szék 
és csak kettőnek van gazdája, a kép körül e jelentős 
felírás: Heten voltunk. Az evangéliumban is hét ifjú 
szerepel, ezek mintájára, a való élet utá~ alak~tva, 
elevenedik meg elóttünk hét ifjú élete és hiVa~ásanak 
története, kiket serdülő korukban hívott az Ur szol
gálatára, de nagyrészük letért Ist~ útjáról .é~ mellék
vágányokra tért, szerencsétlen tesh ~s lelki allapotba 
zuhanva nem ízlelhették meg az Ur édességét. A 
könyv mindenütt élethű és sokszor megrázó, mert 
valóságot tükröz minden túlzás nélkül. A hét serdülő 
diák mindig együtt járt, de csak a jóban. Mindíg 
egymás kezét fogták, ök voltak a kongregáció vezé~
kara. Az élet megtépázta a kis csoportot, mert e~yl
ket a rossz élet, másikaf a bírvágy, harmadikat 
szereplési viszketegség messze sodorja az oltártól, csak 
Halász János és Naimy Gusztáv részesülnek abban a 
kegyelemben, hogy megmaradnak elhatározásuk mel
lett. Közben a többiek egymásután tűnnek fel szeren
csétlen sorsukkal és elégedetlen kéréseikkel. Naimy 
falura kerül plébánosnak, Halász igazgató lesz, sok 
jót gyakorol mindenki iránt, azért közbecsülésnek 
örvend. Mikor megéri papi jubileumát, kifesteti egyik 
tanítványával a kongregációs káp~lná_t •.. ah?. l ~ h~t 
ifjú annakidején szövetkezett, a het lfJ.u torte~etet 
ábrázolják a képek. Itt mondotta eJ, 95 eves koraban 
jubileumi miséjét. Ünnepi beszéd g~an_á?.t ~_lbeszélte 
gyenge hangján a hét kép, azaz a het IfJU torténetét 
Az ünnepség elmultával szebájába vissz.avonult, hogy 
itt köszönje meg Istennek és a Boldogsagosnak hosz
szú élete sok kegyelmét, de köztük a legnagyobbat, 
a hivatás nagy ajándékát. Itt találtak rá kezében az 
olvasót tartva haJátában is. E k~nyv ese~énye a 
hazai vallásos irodalomnak, ,mert tapmtattal, lelekisme
rettel és valóságérzéssel írta meg a szerz? könyvét. 
Mindenütt üde valószerüség, az élet megfigyelése, a 
kiválasztott típusok hű bemutatása mélységes ~~tást 
vált ki az olvasóbóL Hisszük, hogy sok olyan f1uban 
tartja meg a hivatás kegyelmét, aki talán ilyen kalauz 
nélkül másfelé nézne. Kivánatos e könyv terjesztése 
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a fiatalság körében. Nagyon ajánlható minden nevelő, 
szülö és elsősorban felsős diák kezébe. 

Szabó Vilma: AZ ÉDESANYA. Második kiadás. 
Budapest, Szerző kiadása, l943. 217 lap. Ara: 4.20 P. 

Régi himnusz zengi eröteljesen: MáriAról sohas~m 
elég l Valamiképen ez a· módosított gondolat JUt 
eszünkbe, ha a jelen müvet forgatjuk: Az édesanyá
ról sohasem elég! Immár két kiadást ért rövid időn 
belül e mű, ékes bizonyságául annak, hogy mennyire 
megkapta az olvasók lelkét és szívét. Az é~esanya a 
legszentebb kincsek közé tartozik az em.~~n életben. 
Illik is, hogy mindenki értékelje, megbecsulJe,_ szeresse 
és őrizze. Példaképül szolgáljon a Szentcsalad, mely
ben a legteljesebb szeretet uralkodott a család tagjai 
között. Hő kívánságunk, hogy ugyanilyen szeretet és 
bensőséges lelkület uralkodjék a katolikus családok 
körében mert így árad le reájuk Isten megszentelö 
és segítŐ kegyelme., A kegyelem csatornája mintegy 
az édesanya, aki jóságával és önfeláldozó szereteté: 
vel összetartja a család tagjait, gondozza öket, erösíh 
és vigasztalja mindannyiukat. A szerző ezt a célt sze
retné elérni, azért vállalkozott a nagy feladatra, hogy 
részben fordítással, részben önálló gondolatfűzéssei 
alakítsa ki könyvét és programroot adjon a katolikus 
anyák kezébe. Mert ez a könyv vezérfonal, melyet az 
édesanya míndennap kezébe vehet, hogy olvassa, 
tanuljon belőle, tanítását aprópénzre váltsa és újra 
olvassa, hogy önmagát mintegy ellenőrizze. Az édes
anya nagyon fontos tevékenységi köre a test gondo
zása de e mellett sokkal nagyobb gondot kell fordí
taní~ a fejlődő gyermeki lélek képzésére és alakítá
sára, az oktatás helyes irányítására. Éber. szemmel 
vigyázzon mindarra, ami _gy~rmekével tör~én~~! fegy.el
mezze szavával, de még mkabb vonzza peldaJaval, 1gy 
a katolikus család valóban a mennyország előcsarnoka 
és virágoskertje lesz. A szerzö nagy beleéléssel ismer
teti mindazok.at a szempontokat is, mely~lt a hitvessei 
és alkalmazoltakkal szemben is felmerülhetnek. 
Valóságos kódexe a család megszentelésének és a 
helyes nevelésnek ez a jólsikerült munka. Vegyék a 
katolikus anyák kezükbe és sokszor nézzenek bele 
mintegy tükörbe, megszépül tőle lelkük, ke_d':es lesz 
magatartásuk és mindenkire boldogító csalad1 ottho
nuk. Ilyen értelemben igaznak bizonyul: Az _édes
anyáról sohasem elég! Kezükben .. v_?-n ~z ~yakn~ 
nemcsak gyermekeik sorsa, hanem orok u?vossé~e 1.s. 
Ahol a könyv tanítását megszívlelö szereto anya1. sz1v 
virraszt és gondos anyai szem kísé~í a~ életbe ln~.u
lókat, ott virágzik a katolikus csalad. es vele egy~tt 
a nagy magyar család, azaz a katolikus magyarsag. 

KRISZTUS FRONTJAN. Az Actio Catholica 
Budapesti Csoportbizottságának jelentése 1942. Ezt a 
40 oldalas fűzetet áttanulmányozni felpezsdítő. lelki 
élmény. Az az érzésünk, hogy a magyar katolikus 
akció megtalálta a városi pasztoráció legcélraveze
több módszerét, s ez abban áll, hogy munkahelyén, 
hivatása körében, felettesei segítségével vezeti Isten
hez a különbözö foglalkozású híveket. Voltaképen nem 
más a csoportbizottság, mint a középkori céh-gondo
lat vagy a modern hivatásszervezeti gondolat bekap
csolása a tömegek lelki. vezetésébe s teljesen meg
felel a Quadragesimo anno iránymutatásának. Az 
egyes cikkek kiemelkednek a sablonbóL 



úJ MAGYAR KöNYVEK: 

P. Bíró Ferenc S. J.: Ember vagyok, szenveclnem kell. 
Súlyos igazságokat tár elénk P. Bíró ebben a kis 
írásban, mely míndenkínek hasznos lelki olvasmá
nya lehet. Ara 1.- P. 

Blaskó Mária: Jézuskával, Aagyalkával. Szebbnél
szebb mesék, elbeszélések gyermekek részére. A 
tanító hatású meséket szép színes képek íllusz
trálják. Ara kb. 5.- P. lesz. 

Charles-Gálffy S. J.: Isten közelében. III. kiadás. 
Három jól kezelhetö kis kötetben újra megjelen
tek P. Charles utolérhetetlen szép stílusban meg
írt elmélkedései. XL Pius pápa annyira értékelte 
ezt a müvet, hogy húgának nászajándékul adta. 
A három kötet csakis együtt kapható. Ara 10.- P. 

Dombi Márk S. O. Císt.: Egy pusztai virig, Cassant 
Józsefnek, az ífjú trappista szerzelesnek életrajza. 
Ára 3.80 P. 

Gyenis András S. J.: Hittel és tudással. Jeles jezsuí
ták életrajza. Huszonöt kíváló élettörténet. Ara 
5.40 P. 

P. Merk Agciston S. J.: A szeretet jegyében. Fordí
totta P. Cser PaLkovíts István S. J. Nevelöknek 
szánt értékes könyvecske. Ára 1.50 P. 

P. Petruch Antal S. J.: Jézus Szívének Apostola. 
Il. kiadás. Bíró Ferenc S. J., korunk buzgó pap
jának élete a katolikus olvasótábor nagy sürgeté
sére ismét megjelent. Eseményekben gazdag életé
ből míndenkí épülhet. Ára 4.50 P. 

Ríeget Gyula: Népszerű közgazdaság. Egy kis bank
tudomány. Ara 3.20 P. 

Szabó József S. J.: Az egyén és a közösség. I. Világ
nézeti konferenciák. Ára 30 fíllér. 

Szabó Vilma: Az édesanya. II. kiadás. Berthíer J. 
híres francia müvét dolgozta át a magyar szerzö. 
A katolíkus édesanyáknak nagy segítője lesz a 
gyermeknevelésben. Ara 4.20 P. 

Szécsí Ferenc: Idegen szavak nagy szótára. Magyar és 
eredeti helyesírással, a származás feltüntetésével, 
az idegen szólásmódok és szálláigék magyarázatá
val. Ara 3.90 P. 

Szociális Magyarország. 1943-as évkönyv. Karitász 
almanach VII. évfolyama. Szerkeszti Molnár Fri
gyes. Ara 3.- P. 

Dr. Szücs Imre: Heten voltunk. Érdekes, lekötö mü, 
mely kiválóan alkalmas a papi hivatás felkeltésére. 
Ara 3.20 P. 

Ternel M. Amata: Gyöngy a kagyló ölén. Árpádházi 
Boldog Margit a Domonkos-rendben. Ara 3.20 P. 

BöJTI ELMÉLKEDÉSEK: 

Müller Lajos S. J.: A kereszt iskolája. Meghatóan 
szép, teljesen kidolgozott elmélkedések az Úr 
Jézus kínszenvedéséről. Ara 2.50 P. 

Elmélkedés a mi Urunk Jézus Kris:rtua életéről. 
II. és III. rész. Kötetenként 1.- P. 

P. Ernő: Elmélkedések Jézus kínszenvedéséről. Ara 
2.- P. 

Avancíní: A szenvedö Jézus. Rövid elmélkedések. 
Ara 1.- P. 

LELKIGYAKORLATOS KöNYVEK: 

Fiúknak: 

Lantos Kiss Antal: Igét váró fiúk. Három ciklus lelkí
gyakorlatot ad. Ara 3.60 P. 

Tomka Agoston S. J.: Három nap a Manrézában. 
Fő leg intelligens ifjaknak alkalmas anyag. Ara 
3.60 P. 

Leányoknak: 

Dr. Czapik Gyula: Triduum. Lelkigyakorlatos vázla
tok. Sok példával teleszárt anyag. Ara 80 fillér. 

Ervin Gábor dr.: Mutasd meg az Atyát, Pompásan 
kidolgozott anyag ískolásleányoknak. Ara 2.60 P. 

Gyermekeknek: 

Dr. Czapik Gyula: Gyermeklelkigyakorlatok. A könyv
ből kicsinynek és nagyobbaknak is pompás lelkí
gyakorlat készíthető. Ara 4.- P. 

Donászy Szabó Ernő S. J.: Gyermeklelkigyakorlatok. 
Újszerű. Értékes lelkigyakorlatos anyag kisebb és 
nagyobb gyermekek számára. Ara 3.80 P. 

KöNYVEK A BöJTI IDöRE: 

Egyházi beszédek és beszédanyag: 
Nagybőjti beszédvázlatok. Hét igen alkalmas, jól fel

használható, példákkal átszőtt beszédvázlat Irta 
dr. Czapik Gyula. Ara 80 fíllér. 

Örömet akartok? Irta Pakocs Károly. Hét felemelő 

szentbeszéd-anyag, böjtre. Ara 1.60 P. 
Két világ örvényei. lrta Prívítzky Gyula dr. Bőséges 

anyag böjti beszédekhez. Ara 5.50 P. 
Ige és élet .. I. rész. Egyéb beszédeken kívül több, 

böjtre alkalmas beszédet is foglal magában. Ara 
2.80 P. 

Kereszt és feltámadás. Nagyböjti beszédek, arra 
nagyon alkalmas és bőséges anyag. Ara 6.50 P. 

Hegytetőkön. Vir Dolorum. És az Ige testté lőn. 

Huszár Elemér három kis könyve. Míndegyik 7-7 
böjti beszédet foglal magában. A kötetek darabon
ként 1.- P-ért kaphatók. 

A megváltis. A megváltás dogmatikája Scheeben 
teológiájában. Értékes tanulmány a megváltásról. 
Ara 3.- P. 

A szenvedés értéke és a megtestesülés titka. Böjti 
beszédek készítésénél jól beváll anyag. Ara 2.50 P. 

Szent Család kilenced. Ara 20 fíllér. 
P. Spiridion: Küldetésben Krisztusért. Boldog Dénes 

és Redernplus sarutlan kármeliták élete és vér
tanúsága. Ara 1.50 P. 

Pilinyi Gyula: Római katollkus papság nevtára (szer
zetes- és vilá.tí papoké). Ára 10.- P. 



Férfiimakönyv 
Dr. Czapik Gyula szerkesztésében 

Két szentmiseimát, gyónási és áldozási ima
szöveget, a szükséges énekrészt és különféle 
alkalmi imát tartalmaz. 

Ára papírkötésben 
vászonkötésben 

Má:ria segíls 

2·- P. 
2·50 P. 

imakönyv a Segitő Szüzanya tiszteletére. 

Egyszerű kartonkötésben 
Papírkötésben 
Vászonkötésben 
V ászonkötésben, aranymetszéssei 

2·- P. 
3·- P. 
3·50 P. 
5·50 P. 

A legutóbb megjelent lelki könyvek legértékesebbje 

Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: 

A SZENT ZSOLOZSMA 
c. kétkötetes müve. 

Legfőbb értéke, hogy megmagyarázza az Anyaszent
egyház ősrégi imádságát: A SZENT ZSOLOZSMÁT. 
Szebbnél-szebb képek illusztrálják a köteteket. 

Ára 8'50 P, kötve 12·50 P. 

Templomi szobrok, keresztúti képek, 
esküvői keresztek, iskolai és fali
feszületek, keretezett képek, minden
féle papíráru és írószer dús válasz
tékban kaphatók: 

KORDA Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság 
könyv-, papír- és kegytárgykereskedésében. 

Központ: Budapest, Vlll., Mikszáth Kálmán tér 4. 
Telefon: 136-185. 

Nyomdaüzeme: Budapest, VIII., Csepregby-utca 2. 
Telefon: 136-113. 

Fiókok: Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kískun
félegyháza, Kolozsvár, Szeged. 

Éber Antal : 

Mikép gazdagodhatunk ingyen? 
ll . kiadás. 

A munka egyrészt a közgazdaságtan egyes 
alapelemeit akarja ismertetni; a gazdálkodás, 
a termelés, a termelési tényezök és a pénz 
fogalmát. Másrészt néhány olyan igazságot is akar 
képviselni, amely a magángazdaságtan körébe 
tartozik: a számvitel fontossága, az érték
csökkenés, leírások és tartalékolások szüksé
gességét, a takarékosság szerepét . a magán
gazdaságban stb. Ara 6·- P. 

Éber Antal: Közgazdasági anekdóták. Ára s·- P. 

t
yvjelzők 

Igen ízléses, részben kézzel 
kivitelben, nagyon sokféle 

O, 80 fíllér és t·- pengő. 

festett, szép 
változatban. 

Lelkigyakorlatos könyvek felnőtteknek: 

Csávossy Elemér S. J.: A nagy Király nyomdokain. 
Nyolc teljes napra szóló teljesen kidolgozott 
anyag : Krísztus országa, a rejtett élet, Két 
zászló, Apostoli hivatás, Világ világossága, 
Szeretetreméltó Jézus, Nagy Király, stb. feje
zetekrőL Ára kartonkötésben 6'50 P. 

Csávossy Elemér S, J.: Kereszt és feltámadás. 
Szintén nyolc napi anyag: A kereszt árnyé
kában, A feltámadás dicsőségében, A Szent
lélek tüzében címü fejezetekről elmélkedtet a 
Szerző. Böjti lelki olvasmánynak, beszédanyag
nak is a legjobb. Ára kartonkötésben 6.50 P. 

Zborovszky: Isten országa mibennünk. 
Kitünöen szerkesztett 226 oldal terjedelmü 
könyv 14 lelkigyakorlatos elmélkedéssel. Szép 
illusztrációkkal. Ára 4.- P. 

A hitoktatás "súlyos kötelességét" végző főtisztelendő papság és világiak legjobb segítője: 

KATOLIKUS NEVELÉS 
(Kat. Hittanárok és Hitoktatók Egyesületének Közlönye) 

európai színvonalon álló, Magyarországon az egyetlen hitoktatási szaklap. Havonta 
1-én jelenik meg változatos és gazdag tartalommal. Előfizetési ár évi s·- P. 
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a Kiadóhivatal Budapest, III., San Marco-u. 50. 

ll .könyvek megrendel/jetök a Korda .könyv.keres.kedésé.ben,. 
Budapest,. VIII.,. Ml.ks:át.fj Kálmán-tér 4. s:ám. 

Nyomatott : Korda R. T. oyomdájában. Budapeot. VIJI .. C.epreQhy-utca 2. (Folol6o : MeinÍ!lQer Fereoc.) 
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HúSVET az élet és a halhatatlanság ünnepe. A föltámadás Krisztus 
Urunk legnagyobb dicsősége; minden ellenségén, minden írígyén és 
üldözőjén kivívott fényes győzelme. A nagy kő el van hengergetve. 
Az üres sír mellett angyal hirdeti a húsvéti nagy titkot: A megfeszített 
názáreti Jézus nincs itt, feltámadott! Es az apostol az égre tekint és 
lelkes örömmel vallja: Ha Krisztus feltámadott, mi is feltámadunk! ... 
Igen/ Mindnyájan feltámadunk ... rögtön, egy pillanatban, rothadat
lanul,- mondja az izzó lelkű Szent Pál -a végharsona szavára. (l Kor. 
15, 51.) Tudjátok-e, Testvérek, mi volt a zsidó húsvét gondolata? Hogy 
az Or átment Egyiptomon. Es mit csinált az angyal? Minden egyiptomi 
elsőszülöttet megölt, de ahol az áldozati bárány vérével meg volt kenve 
az ajtóküszöb, ott elment és baj nem történt. A mi igazi húsvétunk az 
lesz, amikor az Úr átmegy és elvisz magával. Akkor visz el, amikor 
a mi homlokunkon lesz a titkos "t" betű, a görög kereszt, Krisztus 
kegyelmének, a tiszta szívnek, az Istenbe rejtett életnek, Krisztus vére 
áldásának a jele. Aki jól akar meghalni, aki Krisztus Urunk dicsőséges 
feltámadásának részese akar lenni, annak előbb a bűn, a rossz, a világ 
számára meg kell halnia, annak nem a testre, nem a külsőre, hanem 
a szív belső világára, a Jélekre kell szorgos gondot fordítania! Annak 
jobban, nemesebben, kitartóbban, sikeresebben, felkészültebben kell 
élnie! Azt a "másvilágba" vezető utat mi nem ismerjük, csak a fekete 
kaput látjuk. De nem ijedünk meg. Bízunk Krisztusban, Aki meggyőzte 
a halált s Aki velünk egyesül s Magát a legméltóságosabb Oltári
szentségben, "jövendő dicsőségünk zálogában" belénk oltja. O feltáma
dásunk boldog húsvétja! Közel van-e vagy nagyon is messze? Ki tudja? 
Egy bizonyos: ha mindvégig meg tudjuk tartani Jézust barátunknak, 
a halál kegyetlen, sötét éje után felkel örök életünknek verőfényes napja! 

A feltámadott, bűnön és halálon győzedelmeskedő Krisztusnak útját 
egyengeti, világosságát hinti, vigasztalását és jóbarútságát nyujtja, a 
húsvét drága ajándékait sugározza az 

jelen száma. Amint a feltámadott Krisztus a jó Pásztor szere-

lft U Dk tetével húsvét hajnalán megjelenik szent Anyjának, Magdol
nának, Péternek, az emmauszi tanítványoknak és apostolainak, ============ hogy békét adjon, boldogítson, vigasztaljon, úgy dolgozzunk, 

buzgólkodjunk, apostolkodjunk mi is a lelki élet lapjának, az UTUNK-nak ajánlásával, 
terjesztésével, a mieink, barátaink és ismerőseink körében téve tanúbizonyságot Krisztus 
feltámadásáról, lelkünk örök rügyfakadásáról. 
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Gyermekkorom óta úgy tanultam és szentül vallom 
ma is, hogy a bűn a legnagyobb rossz a világon, ke
gyetlen tragédia, oktalan forradalom, emberi mávol
tank ijesztő lealjasodása. Amikor Pannonhalmán elő
ször. hallgattam és kezdtem megérteni a nagyszom
bati liturgia énekét, megdöbbenve vettem észre, hogy 
az Egyház kicsattanó húsvéti örömében szekatlan ki
fejezést használ, örömujjongásában így énekel: ó 
b o l d o g b ű n, amely ilyen' Megváltót érdemelt. 

Húsvét napjára a b ű n a h~gkitüntetőbb jelzőt 
. kap te: "s z e r e n c s é s". Bűn nélkül ugyanis nem lett 

volna kereszthalál, kereszthalál nélkül pedig nem lett 
volna húsvéti feltámadás, tehát alapjában a bűn volt 
okozója Urunk dicsőséges feltámadásának. 

A húsvéti allelujás örömzónában még a bűn feke
teségére is fényes sugár hullik. 

Ezen a dolgon éppen h ú s v é t k o r nem érünk rá 
csodálkozni. 

.. 
Tehát feltámadt. 
A naimi ifjú is feltámadt, Jairus leánya is meg 

a négy nap óta halott Lázár is. De nem a maguk ere
jéből. Hogy valaki önmagát a saját erejéből feltá
ml"~ztotta volna, erre csak el!yetlenegy esetet tud a 
világtörténelem. S ez egyúttal megdönthetetlen bizo
nyítéka annak, hogy ö Isten. Egyedül lsten áll fe
lette a halálnak, csak egyedül ö képes mindenható 
erejével a halál il'omboló munkájának határt szabni. 

A hírhedt francia forradalom idején a theophilan
trapiának apostola Lareveilliere de Lépaux volt. De 
az emberek nem akarták evangéliumát elfogadni. 
E<yik barátja ezt a tanácsot adta az "apostol"-nak: 
Ha azt akarod, hogy az emberek vallásodat elfogad
ják, úgy leszittesd magadat keresztre, temettesd el 
magadat, de ez még nem elég, ez semmi, hanem és 
itt a lényeg: harmadnapra támadj fel. Aztán jöjj és 
az embeiTek hitelt adnak szavaidnak. 

"Ha nekem nem l!kllrtok hinni, a tetteknek higy
t'yetek." (Ján. 10, 38.) A nép nagyobb csodát kivánt. 
Krisztus ezt is megigérte: "A gonosz és parázna nem
zedék jelet kíván, de nem adatik neki, hanem csak 
Jónás próféta jele. Mert valamint Jónás a cethal gyom
rában volt három nap és három éjjel, úf!y leszen az 
Emberfia a föld szívében." (Máté 12, 39.) A húsvét 
tehát megadta az ígért Jelet. Krisztus teljesítette leg
nagyobb ígéretét: megdicsőült, hogy ellenségei meg
szigyenüljenek és hívei hitükben mándörökre meg
erősödjenek. Pedig éppen ez a h í t nagyon ingatag 
volt, még a tanítványok lelkében isi Kételkedtek ö k, 
mondj.ák a szentatyák, hogyne kételkediünk m i. 

Jézus feltámadása után elsőízben Mária Magdol
nának jelent meg, aki híriil adta ezt az apostolok
nak, de ök nem hittek. Majd megjelent a két szomOII'ú 
~.1ivű e-mmauszi tanítványnak, de ,.ezek is elmenvén, 
birt adának a többieknek, de nem hittek". Majd mef!
jelent apostolainak, ezek meJ!rettentek, lelket véltek. 
"Lássátok kezemet és lábamat, hogy én vagyok, ta
pintsatok meg és lássátok, mert a léleknek húsa és 

lda.: SduaalllaK Sz:igkid U. S. B. 
csontja nincsen, nekem pedig van." A tanítványoknak 
még ez sem eli:l!l "Van valami er·niv!!lótok?" Mire egy 
darab sült halat és lépes mézet hoztak elő. Jézus 
evett előttük, szemük láttára és k e z d t e k hinni •.. 

Igy a tanítványok. 
Érdemes elolvasni a zsidó Flavius Józsefnek, te

hát egy Jézus körén kívülálló zsidónak sorait: "Azon 
időben (Pontius Pilátus idejében) volt egy bölcs 
férfi: Jézus, ha szabad őt férfinak neveznem (t. i. talán 
valóban több volt, mint ember). Csodadolgokat míí
velt ugyanis, tanitotta az embereket, kik az igazat 
örömmel fogadják és sok zsidót és pogányt magához 
vonzott. Ez Krisztus volt, kit Pilátus, midőn őt né
pünk fejedelmei vádolták, kereszthalálra ítélt; azon
ban, akik előbb szerették, azután sem szűntek meg 
szeretni. Harmadnapra ugyanis ismét élve jelent meg 
nekík, mint azt és ezer más csodás dolgot felöle az 
isteni próféták megmondották." (Ant. Jud. XVID. c. 3.) 

Ez nem az Evangélium, de azzal teljesen egybe
hangzó vallomás arról, hogy feltámadt, valóban fel
támadt a mi Urunk Jézus Kil'isztus. Ezen a dolgon 
azonban, éppen h ú s v é t t á j ií n érjünk rá kissé 
gondolkozni. .. 

Ha a csodálkozásra nem is marad időnk, a gondol
kodás után megereszthetjük így húsvétkor a fantá
ziánkat: 

Uram, mi lenne, ha megszelídülnének az eddig 
csak gyűlölettel és átokkal egymásra tekintő népek? 

Mi lenne, ha nemcsak az a nemzet lenne bizton
ságban, amelynek több a hadihajója, repülőgépe és 
taJ:!kja? 

Mi lenne, ha kihűlnének a fegyvergyárak kohói és 
me~hiúsulnának a spekulánsok ravasz számitásai? 

Mi lenne, ha a felelős vezetők zöldasztal mellett 
vitatnák el a szörnyű testvérgyilkosságot és a kultúr
érlékek irtózatos pusztítását? 

Semmi más nem történnék, mint megvalósulna a 
v a l ó b a n feltámadt Mester búsvéti üzenete: B é
k e s s é g n e k t e kl 

. Egy jottányival sem történnék több, mint erre a 
békétlen, nyugtalan világra rákőszöntene az igazi, 
boldog, békés húsvét, amilyent Jézus szerzett nekünk, 
amikor megdöntötte a bűn hatalmát és legyőzte a ha
lált. 

Mert különös, ho~y a béke Istenének feltámadása 
ágyúdörgés, bombázás és szuronyerdő közepetie tör
ténik. 

A húsvét legdrágább ajándékát, a békét pedig apo
kaliptikus idők :riadalma csúfítja. Mindegy. Nem szá'
mit. ö mondotta, hogy hitünket és örömünket senki 
el nem veheti tőlünk. Hitünket öbenne és örömün
ket, mit érzünk diadalmas feltámadásán. 

A tanítványok b i z t o s hitével kell tudnunk, ho~y 
egyetlen bízó tekintet a feltámadt Krisztusra több 
vigaszt tud nekünk nyujtani. mint amennyi izgalmat, 
nyugtalanságot, keserűsél!et tud tölteni ez a megker
giilt világ életünk ·poharába. 

S meglátjuk, megnyugszunk húsvétkor ... 

1 
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A laniiTány, aL:it az Úr L:edTelt 

Az utolsó vacsorán az isteni Mester keblén 
pihoo.t és haJlotta a szentség·es Szív dobogását. 
(Jn. 13, 23.) 

Fiatal volt még akkor; szíve reménnyel és 
J,elke tűzzel tele. 

Tudta, hogy isten1 Mestere mennyire szereti, 
és ezt jóval később, mikor ősz fejjel megírja 
evangéliumát, őszintén be is vallja (u. o.). Sza
vadból kiérzik, hogyha nem is büszke Mestere 
kitüntető szeretetére, hiszen ezt alázatossága 
tiltja, mégis felettébb boldog, hogy ebben a pá
ratlan kiváJt-ságban részesült. 

A tudat, hogy Mestere szeretetéve,l ajándé
kozta meg és err111ek jeléül az utolsó vacsorán 
srivére vonta, éleszbi fel benne a lelkiismeretet 
és áhlítja - az apostolok közül az egyetlent -
a keresztfa tövébe. (Jn. 19, 26.} Az isteni Mester 
szeretete végigkíséri hosszú életén és Jhlettel
jes, nagyraserkentő és képesítő vezetőjévé vá
lile Atgyurja, átalakítja, és a keresztény, köz
Ismert ábrázolásból megszok.ott hullámoshajú, 
ro~onszenves ifjúból férfiút csinál, akinek a 
szava súl·yos, akinek egyénisége eleven élet
progréi.J1l[ll és megcáfolhatatlan tanúbizonyság 
Krisztus, az :isteni Mester mellett. 

* 
A kedvenc tanítvány idővel a toll embere 

lett. 
Az örök igazságot sugallmazó isteni Szerző, 

a Szentlélek közvetítő szerve; azé a Léleké, Aki 
a Bibliát adja ke'Zünkbe. 

János mint a Szentlélek organuma többször 
nyúlt a tollhoz. 

Patmosz szigetén, ahová valószínűleg Domi
tián alatt került száműzetésbe, megírja a Titkos 
Jelenések· könyvét, amely annyi vita és fejte
getés tárgyát képezte és Efezusban, ahová Euse
bius szavahihető állítása szerint Nerva uralko
dása alatt tért vissza, evangéliumában felülmúl
hatatlan szépségű emlékművet állít isteni Mes
terének, míg leveleiben főleg a szeretet teológiá
ját fejtegeti. 

Miiilt a toll embere feLbecsülhetetlen szalgá
latot tett elsősorban isteni Mesterének, akinek 
főleg lelki arculatát és isteni természetét vilá
gítja meg, majd az egyetemes kereszténységnek, 
amennyiben azt mélységes és csak Szent Pál mé
reteivei összehasonlítható teológiájával gazda
gítja. Ekként válik a világos krisztusismeret és 
fogalom egyik alapvető forrásává. 

János, az Úr kedvence, aki nevét írásaiban 
sohasem említi, mint a Bibliát sugalmazá Szent-
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lélek hajlékony közvetítősz.erve és a két szö
vetség kinyhlatkoztatását befejező szakrális 
könyv emberi sz.erzóje hálálta meg az isteni Mes
ter kitüntető szeretetét és bizonyította be, hogy 
emberileg szólva méltó a szeretet e felmérhetet
l-en kiváltságára. 

* 
János korban már előhaladott férfiú volt, 

amiko!I' hozzáfogott a (szakrális sorrendben} ne
gyedik evangélium megírásához. 

Krisztus halálától ekkor már majdnem het
ven év vál-as2ltotta ell. 

Ennyi idő mu:Itán már megérett arra, hogy a 
Szent'l•élek sugallatát kövesse és megírja evan
gé!!Í!umát. Megérett, - mondottuk - mert a hosz
szú idő alatt - hét évtiZed elég egy emberélet
hez - benne, a fol.yton gondolkozóban, kijege
cesedet! az a kristáJytiszta Kr~sztus-fogaJom, 
amely mellé, mint már említettük, csak a tar
zusi Szent Pál közvetítette Krisztus-képet lehet 
áUítani. 

A tiszta Krisztus-fogalom kiaJak.ult benne és 
- a kényszerítő és elindító történelmi körülmé
nyektől eltekintve - feLtétlen kikivánkozott 
belőle. A Szentlél~ feszítőereje és világossága 
oly mértékben megerősödött, s:cinte összetömö
rült az evangélistában, hogy engednie kellett e 
gyönyörü és boldogító lelki kényszernek, és le 
kehl·ett vezetnie a Szentlélek túláradó ragyogá
sában keletkezett meglátások minden más szem
léletet messze felülmúló többletét. Igy ke:letke
zett, ha a belső, pszichikai okokat vizsgáljuk, 
Szent János evangéliuma. 

A kedvenc tanítvány azonban - és ezt a tör
ténelellll alapján áLlapítjuk meg - nemcsak e 
belső kényszernek engedett, amikor evangéliu
mát megírta. A fiatal kereszténység, az első szá
zad Egyháza és főleg a Krisztus-fogalom oly kö
rülmények közé került, amelyek feltétlenül szük
ségessé tették, hogy egy Istentól külön e célra 
Kiválasztott és Elhivatott tisztázza a fogalma
kat és örök időkre megfesse a Krisztus-arcot, 
mégpedig oly tökéletesen és mínden oldalról 
megvilágítva, hogy azt ember soha többé félre 
ne magyarázza. 

Krisztusról ekkor már sokat beszéltek és lá
zasan - nem mindíg elfogulatlanul és tárgyila
gosan - kutatták istenemberi énje mélységeit. 

Itt voltak mindenekelótt a zsidók és azok, 
akik a judaizmusból jöttek át Krisztus nyájába, 
az Egyházba. Ezek érthető okokból tudni akar
ták, hogy a keresztény élet mennyiben függ .az 
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ószövetségtől és mily mértékben áll befolyása 
alatt. Erre a kérdésre természetesen válaszolni 
kellett. Szent János válaszolt is és bebizonyí
totta, hogy Krisztus, aki abszolút értelemben sza
bad és független, felszabadít az ószövetség tör
vénye alól és hogy Ö a feltétlen Kezdet; aki a 
benne hívöt is e Kezdet, vagyis új Elet alapjára 
áLlítja. 

Itt volt továbbá a hellén élettéren a híres 
Gnózis, amely sziimtén sokat foglalkozott a La
gosszal, akit saját hasonlatosságára csak merö 
ideának tartott és akiből egyszerűen félisten
szerű lényt csinált. Ezzel az irányzattal szemben 
meg keHett állapítani, hogy a Logosz valóban az 
isteni ös.gondolat, a Hárornságban megszemélye
sült idea, élő valóság, amely mint olyan min
den más idea forrása és gyökere, ugyanakkor 
azonban azt is ki kellett domborítani, hogy meg
testesült és ezért Krisztus: Isten és ember egy 
személyben. 

János e szerint, jegyzi meg Guardini, kényte
len volt Krisztus lényegét felfedni és a fontos 
kérdésre feleilni, hogy horuvm jön, voltaképen 
kicsoda és mit akar? E kérdésre nagyszerűen 
meg is felelt a Logoszról, az Igéről szóló tanítás
ban és evangéliuma azon részeiben, amelyek
ben arról beszél, hogy a Logosz-Kösztus az út, 
az Igazság, az Elet, továbbá a Világosság és a 
Szeretet, egyszóval az, aki felülről jön. 

A kedvenc tanítvány művészi tökéietesseg
gel festette meg a Krisztus-arcot és isteni Mes
tere lelkébe oly mélyen belevilágított, mint senki 
más előtte vagy utána. Többek között ez teszi 
oly naggyá a kereszténység történetében és oly 
rokonszenvessé mindenki előtt, aki komolyan 
keresi és őszintén szereti Krisztust. 

* 
János, mint már említettük, Patmosz szigetén, 

midőn még számkivetésben volt, felsőbb pa
rancsra (JeL 1, 1 O.) megragadta a tohlat és le
írt·a mindazt, amit csodálatos jelenéseiben látott. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak az 
csodálatos, amit János a számkivetés szigetén 
látott. A könyv, amelyben a látottakat közli, 
szdntén az. Espedig oly mértékben, hogy - mint 
tudjuk - he;res vita tárgya volt és számos szak
embernek fejtörést okozott. 

Joggal kérdezzük ennélfogva, hogy Lényegé
ben véve mi is ez a könyv és mit akar János az
zal elem!, hogy irásba foglalva közkézre bo
csátja a titkos látomásait? 

Mindenekelőtt vigasztalni és megerősíteni 
akarja a kereszténységet, mert a Jelenések 
Könyve a vigasz és az erő könyve. Szükség
szerüen az, mert a korabeli kereszténység na
gyon rászorult arra, hogy vigaszban és megerő
sítésben részesüljön. 

A Látomások Könyve ugyanis az aposto•li 
idők utolsó órájában látott napvilágoL Ez az óra 
azonban - köztudomásúan - viharos volt. A 
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római vi:Lághatalom ekkor már felfigyelt a fiatal 
kereszténységre. Eddig csak az akkoriban igen 
számos szekták egyikének tartotta és nem vette 
túlságos.an komolyan. Időközben azonban rájött, 
hogy a kereszténység valami egészen más és -
hatalmát féltve - ellenségének nyilvánítaHa a 
!ejlödésben lévő legnagyobb erkölcsi hatalmat. 
Néró véres keresztényüldözése a Látomások 
Könyve keletkezésekor már lezárult, Domitián 
császáré pedig éppen folyamatban vo,lrt. Róma 
tehát hadat üzent a kereszténységnek. Erthetö, 
hogy Kdsztus nyájának e viharos órában vi
gaszra és megerősítésre volt szüksége. Ezt 
egyébként bőven meg is találta Szent János 
könyvében. Az evangelista itt azzal vigasztalja 
és erősíti meg a kereszténységet, hogy a félel
metes emberi hatalommal, melynek Róma a leg
nagyobb képviselője, Krisztus legyőzhetetlen 
hatalmát álliHja szembe. A Titkos Jelenések 
könyvében az isteni Mester az az abszolút Úr 
és Uralkodó, Aki a mindenhatóságot tartja kezé
ben. ö a legiennsöbb Irányító, Akinek a dol
gokról való előretudását a történelem eseményei 
igazolják még akkor is, ha egyenesen ellene irá
nyulnak. ö az, egyszóval, Aki a doLgok és ese
mények végén arat, győz, ítél és beteljesít. Ha
taJlma most még - tanítja a Jelenések könyve 
- el van rejtve szemünk elöl és az események 
fejlödése látszólag megcáfolja öt; időben és tér
ben még gyenge. amiként egykor annyira "gyen
ge" volt, hogy a keresztfán meg kellett halnia; 
a jövőben azonban, túl. a halál mezsgyéjén, az íté
let pillanatában üt az óra, amelyben megint ki
nyilatkoztatja és megnyilvánítja korlátLan ha
taLmát. Akkor majd keresztül tör és érvényesül 
ez a mindent felülmúló hatalom és jóvá teszi 
azt, amit az emberi szenvedély, vakság és kor
látoltság a multban elrontott. Jóvá tesz mindent 
mennyeti Atyja és az emberek előtt. Ennek biz
tos tudata - és csak ez - erősíti meg a kriti
kus piHanatban vagy százaqban azt, aki hisz 
Benne. 

A Titkos Jelenések könyve nyujtotta vigasz 
és megerősítés abban áll tehát, hogy egyszerűen 
rávilágít a lényegre. Ez pedig az, hogy voltaké
pen minden esemény megpróbáltatás, mint olyan 
átmenet a Jobba, vagyis tovasuhanó, pillanatok
hoz kötött tünemény és minden földi hatalom 
csak gyenge, alig érezhető szellő: alighogy jön, 
már szerte is foszlik. Mindezek felett áll a tulaj
donképeni, a maradandó, ami isteni és örök. 
A kettő között trónol a halál. Ez a vigasz a hit 
vigasza, ameilyet csak az ért meg és tud érté
kesíteni az életben, a:ki mindenben az ígéret 
igéje, vagyis a kiny.~atkoztatás talaján áH. 

Ezért és azoknak, akik arra rászorulnak írta 
meg Szent János azt, amit Patmosz szigetén a 
magány csendjében látott és ekként erősítette 
meg az apostoli század fordulóján keményen 
küzdö testvéreit, az ifjú kereszténységet. 
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Megható látvány, rniké:nt hajol az aggastyán 
az egykor, az úr korában még vonzó és ragyogó 
ifjú írására, az evangéliurnra. 

Vajjon mi hullámozhatott végig rajta, Icinek 
ősz feje felett egy mozgalmas század viharzott 
tova, mikor remegő kézzel odaírta az előtte ki
terített '],apra azt a szép kijelentést, hogy ő az 
a tanítvány, "akit az úr kedvelt?" (Jn. 13, 23.) 

Mennyi kedves emiék derengett fel ekkor 
lelkében! 

És mennyi idő múlt el, mekkorát fordult a 
világ azóta! 

A hullámoshajú ifjú aggastyánná, a fiatal 
Egyház alappillérévé, a mult a krisztusi idők 
őrévé és hirnőkévé érett! 

8. szám. 1943. 

János, mikor evangéliumát megírta, tudta 
ezt. Érezte a nagy váilttozást és boldog volt, hogy 
Urának, az isteni Mestemek, a Logosznak mint 
az isteni Gondolat, az Igazság hírnöke szolgálhat. 

Igy és csak így szabad látnunk Jánost, az 
evangélistát, akit- talán éppen hullámos haja és 
ifjú megjelenése miatt - túl puhán képzelünk el 
magunknak. 

Pedig nem volt az. Acélos ember voJ.t, ke
ménykötésű férfiú, aki kiállott Uráért és a már
már önmagába omló, de azért még mindíg félel
mes világhatalomnak szemébe merte mondani, 
hogy Jézus az isteni Logosz és mint olyan min
den hata,Jom Ura és Istene! 

Ki aly,jafiára LaragsziL:: Inéltó az itéletre ... 

Néha egy-egy szentírási mondás hallatára 
olyanformán érezzük magunkat, mintha darázs 
csípett volna a fülünkbe. Fölszisszenünk: mi ez? 
Hát ezt is követeli tőlünk a názáreti Jézus? 
Aztán csűrjük-csavarjuk a dolgot. A krisztusi 
tanítást igazítjuk magunkhoz és nem magunkat a 
Szentíráshoz. Pedig a Szentírás nem rosszul 
szabott ruha, amit csak egy kis átalakítással tu
dunk magunkra venni, hanem nagyon is nekünk 
való, természetünknek és célunknak megfelelő 
öltöny, amit hordanunk kell még akkor is, ha 
kissé kényelmetlennek látszik. A példabeszéd 
embere jut eszembe, aki a királyi menyegzöre 
ünnepi ruha nélkül merészkedett, a király pedig 
így szólt szolgáihoz: "megkötözvén kezét és lábát, 
vessétek őt a külső sötétségre; ott leszen sírás 
és fogak csikorgatása". (Mt. 22, 13.) A krisztusi 
tanítás is ilyen szükséges lelki öltöny. Nem me
hetünk nélküle a mennyei király asztalához, az 
örök élet örömébe. Legalább is akkor nem, ha 
bűnös hanyagságból nem törödünk megszerzé
sével és megőrzésével ... 

A krisztusi tanítás egy ilyen nagyon kellemet
len részét olvasom a Hegyibeszéd következő szö
vegében: "Hallottátok, hogy mondatott a régiek
nek: ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre. tn 
pedig mondom nektek: hogy minden, aki atyja
fiára haragszik, méltó az ítéletre. Aki pedig 
mondja atyjafiának: ... bolond! méltó a gehenna 
tüzére." (Mt. 5, 21-22.) 

Fölszisszenünk itt is, mert közelről érint min
ket a krisztusi szó. Az még csak hagyján, hogy 
aki öl, az méltó az ítéletre. Emberölés aránylag 
kevés fordul elő békeidőben. De hogy a harag is 
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ennyire súlyos? Hát akkor mi lesz velünk? Hiszen 
tele vagyunk rosszindulattal, gyűlölködéssel, 
megbocsátani nem tudással, haraggal. Vajjon 
nem lehetne változtatni Krisztus szavain? Nem. 
Ne is törjük ezen a fejünket. Inkább vegyük fon
tolóra a harag természetét és súlyos következ
ményeit. 

Harag. 
Mi is az a harag? 
Rendetlen megkívánása a bosszúnak olyankor, 

amikor valaki megbántott bennünket. Szenvedély, 
amely föllángol és tüzes kérdés.ekkel gyötör: hogy 
mert ez az ember engem ilyen szóval illetni? 
Hogy mert ilyet cselekedni az én akaratom elle
nére? És aztán kiváltja belölünk az elszánt ítéle
tek sorát: Nem ismerem többé ezt az embert. El
nézek a feje fölött. Alkalomadtán majd hasonló
val fizetek neki stb. 

És amíg lángol a szenvedély, nem vesszük 
észre, hogy átgázolunk a szeretet nagy parancsán. 
Átgázolunk az igazságosság erényén. Átgázolunk 
Krisztus tanításán és példáján. Mintegy meg
szűnünk keresztények lenni. Nem akarjuk többé 
követni Krisztust ... 

Nézz be, kedves testvérem, a keresztény csalá
dokba. Mennyi haraggal találkozol. Kigyujtják a 
karácsonyi gyertyákat, de a szentestén sem tud
nak megbocsátani. Teli tüdővel éneklik a húsvéti 
alleluját, de öröm és megbocsátás helyett gyűlö
let ég a szívükben. Nézz be a hivatali szobákba 
és a műhelyekbe. Mosolyogva rázzák egymás 
kezét az emberek. Hajlonganak, bókolnak egy
másnak. A szívük mélyén pedig nem egyszer 
pokolba kívánják egymást, talán szószerinti érte-
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lemben is. Nézz végig az egész világon. Drót
sövények, lövészárkok, ágyúk, hadihajók, repülő
bombák, árulások és végtelen gyűlölet minden
felé . . . Mintha az egész világot elöntötte volna 
a gyűlölet és a harag. Krisztus pedig áll a világ 
fölött és így szól ma is: "tn mondom nektek, 
hogy minden, aki atyjaliára haragszik, méltó az 
ítéletre. Aki pedig azt mondja atyjafiának: 
... bolond! méltó a gehenna tüzére." 

Az Úr itt egyszerűen és világosan azt tanítja, 
hogy az újszövetségben nemcsak a testszerinti 
gyilkosság bűn, hanem a szeretetnek harag, gyű
lölet által való ~első megsértése is olyan súlyos 
ítélet alá esik, mint az ószövetségben a külső 
cselekedettel végrehajtott gyilkosság. És még 
slllyosabb megítélés alá esik az, aki ezt a belső 
neheztelést külső szidalmazás által is értésére 
adja felebarátjának. Aki szavával is megbecste
leníti azt, akire éppen haragszik. Amint Szent 
Agoston és Aranyszájú Szent János megjegyzik, 
az ilyen ember igen könnyen éppúgy kárhozatot 
von magára, mint a gyilkos ... 

Nem szabad azonban túloznunk. Helyesen 
kell felfognunk Krisztus tanítását itt is. Nem a 
futólagos, ideges felindulásokat, szeretetlen csip
kelődéseket érti itt az úr Jézus, amelyek sajnos 
gyakran még a mélvebben érző embereknél is 
előfordulnak. Nem. Hanem a súlyos harat!ot, a 
gyűlöletet, a rosszakaratot, az ártó szándékot, a 
bosszúvágyat. Azt sem szabad szem elől tévesz
tenünk, ho_t!y van jo~os harag és felháborodás is. 
Amikor valaki az emberi gonoszság láttára hábo
rodik fel, az nem bűnös, ha.11em szent hara!!. Ilyen 
harag~al az apostolok életében is találkozunk. 
Sőt! Krisztus maga is korbácsot ra,gadott egy
ízben és azzal zavarta ki a jeruzsálemi templom 
kufárait ... 

Azt azonban naevon jól érezzük, hogy a mi 
életünkben előforduló harag és háborgás nem 
mindíé: rokon ezzel a krisztusi szent hara_t!!1al. És 
érezzük azt is, hogy nem mindíg idel!es érzékeny
kedésről van szó csupán. Ha pedig íé:y áll a 
dolog, akkor nincs más hátra, mint a bánat az 
elkövetett bűn fölött. Ne csapjuk be magunkat 
ezen a ponton se. Mirevaló a szépítgetés? Mit 
használ nekünk, ha kifelé agyonszépítgetjük éle
tünket, de haraegal és gyűlölettel teli szívünktől 
undorral fordul- el az Isten? Ime:>, az Úr leg
kedvesebb tanítványa, a galambszelíd Szent János 
is ezeket mondja nekünk: "Ha valaki azt mondja: 
szeretem az Istent és lelebarátját gyűlöli, az 
haiug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, 
Istent, akit nem lát, hof!yan szeretheti? ts az a 
parancsunk van Istentől, ho~y aki szereti az Is
tent, szeresse testvérét is." (I Jn. 4, 20. sk.) 

A harag bűnét persze nem tudiuk máskép 
mej!bánni, csak úgy, ha megbocsátunk felebará
tunknak. Nem arról van szó, hogy a sértést azon
nal elfeledjük. Ez sokszor igazán lehetetlen~ég 
számunkra. Csupán arról van szó. hogy a ren-
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detlen haragot és gyűlöletet kilessékeljük szí
vünkből. Ha kell, hát erőszakkal is. Le kell ten
nünk a bosszú szándékáról és komolyan akarjuk 
elfelejteni legalább a sértést. Ez kötelességünk. 
Nemcsak azokkal szemben, akik alázatosan bo
csánatot kérnek, hanem ellenségeinkkel szemben 
is. 

Szükséges a megengesztelődés. Annyira szük
séges, hogy e nélkül nem vagyunk kedvesek Isten 
előtt. Az Úr még vallási életünk külső megnyil
vánulásait, még az áldozat bemutatását sem 
fogadja szívesen e nélkül. Mert íme, így folyta
tódik a Hegyibeszéd: "Ha azért ajándékodat az 
oltárra viszed és ott eszedbe jut, hogy atyád
fiának van ellened valamije, - vagyis jogos ki
fogása avagy panasza - hagyd ott ajándékodat 
az oltár előtt és menj előbb megbékélni atyádfiá
val: és akkor eljövén, ajánld föl ajándékodat." 
(Mt. 5, 23--24.) . 

Valamennyien tudjuk, hogy mennyire nehéz az 
ilyen mej!békélés. A haragot és gyülöletet még 
csak elfojtja magában nagynehezen az ember. De 
hogy haragosával szemtöl-szembe is· békülékeny 
és megbocsátó legyen, az sokszor szinte ember
felettinek látszik. Látszik. Valóságban nem az. 
Krisztus maga jó példát adott nekünk. Ellen
séeei meg akarták kövezni és ö megbocsátott 
nekik. Megfeszítették és ö a kereszten imádko
zott hóhéraiért Első vértanúnk is így imádkozott 
halála előtt: "Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt." 
(Ap. Csel. 7, 50.) Chantal Szent Franciska is 
megbocsátott férje gyilkosának, sőt keresztvíz 
alá tartotta a gyilkos é:vermekét. A mí Szent Er
zsébetünk is hősi példáját adta a keresztény 
békülésnek Loyolai Szent Ignác nemcsak meg
bocsátott hűtlen barátjának, aki Párizsban egy
szer mindenéből kifosztotta, hanem midőn hal
lotta később, hogy ez az ember nagy nyomorban 
szenved, fölkereste és gyengéd szereleltel ápolta 
őt ... 

A mi megbocsátásainkat és béküléseinket ren
desen a hiúság akadályozza meg. "Nem én kezd
tem a haragot ... ő kezdte" - mondogatjuk -
"hát kezdje ő a kibékülési is és akkor talán majd 
megbocsátok neki." Hát i~en. Annak kell a köze
ledési kezdeni, aki sértő fél volt. De az is igaz, 
hogy a mélyen keresztény szív nem nagyon ku
tatja, ki volt a hibás. Akkor is kísérletet tesz a 
kibékülésre, ha biztosan nem ő a bűnös. Akkor 
is, ha ő volt a megbántott fél . . . Különben is, 
ha igazán hi~gadtan nézzük az élet eseményeit. 
akkor látjuk, hot!y legtöbbször nehéz eldönteni: 
vajjon melyik részen van a hiba? A haragos 
emberek rendesen úgv vannak me!fgyőződve, hogy 
ők teliesen ártatlanok és egyedül a másik a go
nosz. Pedig legtöbbször mindkettő hibás. Hiszen 
ipaza van a mondásnak: Bajos azzal összeveszni. 
aki egyáltalán nem akar veszekedni ... 

És ha mé~is úgy érezzük, hogy az ilyen ki
békülések valóságos kínpadi gyötrelmeket jelen-
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tenek nekünk, nos vigyázzunk akkor, hogy soha
se kerüljön rájuk a sor. De nem úgy, hogy soha 
meg nem bocsátunk, hanem úgy, hogy sohase 
veszünk össze embertársunkkaL Mert Isten ke
gyelmével és sajátmagunk kellő fékezésével ezt 
is meg lehet tennünk. Fejlesszük magunkban a 
szelídség erényét és ez jó ellenszerünk lesz a 
harag ellen. Imádkozzunk a békességért és Isten 
megadja nekünk. Vegyük magunkhoz az Oltári
szentség szelíd Krisztusát minél gyakrabban és Ö 
kigyógyít a harag szenvedélyéböl ... 

Hallottuk talán valamennyien a híres epizó
dot, amely a német katolikusok egykori vezéré
vel, Windthcrsttal történt. Hannoveri főtanácsos 
korában fölkereste egy asszony és házasságának 
fölbontását kérte. 

- Miért? - kérdezte Windthorst. 
- Mert nem bírarn tovább a férjemmel. Min-

den este részegen jön haza és ilyenkor iszonyú 
lármát csap. 

Windthorst szelíden megkérdezte: 
- És ön, asszonyom, mit csinál ilyenkor? 
- Természetesen én sem maradhatok csendes 
válaszolt az asszony. 
Windthorst mosolyogva szólt: 

V érlanúL: Királynéja 

Szent Bernát és Giacopone da Todi poétikus 
lelke szólal meg a loretói litániának eme meg
szólításánál és hív részvevő együttérzésre a Bol
dogságos szenvedövel. "A Szűzanya lélekben volt 
vértanú, - írja a mézaj.kú doktor: Szent Bernát 
- mert szent vérének ontása nélkül szolgált rá 
a vértanúság pálmájára." A nagy ferences költő 
viszont így énekel: 

"Oh, mely nagy volt rettegése, 
Aggodalma, epedése, 
Me ly gyötrelmet szenvede! 

Sírt és szíve vérzett látván, 
·Hogy nagy kínban a keresztfán 
Függ isteni gyermeke. 

A névtelen áhítatos magyar ének sem marad 
el, mikor a nép ajkával így magasztalja a hétfáj
dalmú Boldogasszonyt: 
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Drágalátos Isten Anyja, 
Eljött a bánat árja. 
Szenved élted szép aranyja, 
Tör szívedet általjárja. 
Alkonyulsz, oh szépség, 
Szép napod sötétség, 
Mert függ már Fiad: a Szentség 

8. szám. 1943. 

- Asszonyom, egy fontos házibútor hiányzik 
önnél. 

Az asszony csodálkozva kérdezte: 
- Mire gondol, uram? 
És Windthorst most már komolyan folytatta: 
- Szerezzen magának egy imazsámolyt és ha 

férje részegen érkezik haza, beszéljen inkább a 
jó Istennel, mint férjével ... 

A tanács késöbb valóban bevált. 
Vajjon nem tudnánk mi is a jó Istennel be

szélgetni inkább, ha valaki sértő szándékkal köze
ledik felénk? 

Nem vagyunk angyalok. Nem röpködünk 
fénylő szárnyakon a csillagok fölött. Nehézkes 
emberek vagyunk csupán, kik sokszor elbotlunk 
és megütjük magunkat. Sőt könnyen megütünk 
másokat is. A harag és gyűlölet azonban ne le
gyen maradandó vendég a szívünkben. A gyűlö
let az ördögé, mi pedig Istenéi akarunk lenni. 
Hogy azonban valóban istenéi lehessünk, elmél
kedjünk újra meg újra Szent Pál igéiröl: "Szen
uedjétek el egymást és bocsássatok meg egymás
nak, ha egyiknek panasza uan a másik ellen. 
Amikép az Úr is megbocsátott nektek, éppúgy ti 
is." (Kol. 3, 13 l 

Ir ho: dr. Gálos László 

A vértanúság: Isten iránti gyűlöletből ránk 
mért halál. Ez a ténymeghatározás. De ha a vér
tanú lelkét tekintem, úgy a hősi akarat csodáját 
kell benne látnom, mely többre becsüli a.z eszmét, 
amit szeret, mint saját életét, melynél nagyobb 
java valóban nincsen. Ez a hősies készség, -
melynek magára nézve közömbös, hogy győz-e, 
felülmarad-e? - meglehet valakiben a nélkül, 
hogy a vértanúság tényére sor kerülne. A szó tel
jes és átlagos értelmében a Szűzanya nem volt 
vértanú, nem szent Fia iránti gyűlöletből elszen
vedett erőszakos halál zárta le életét. Mint Mer
kelbach írj a: "Krisztus szenvedésén érzett fáj
dalmai nem voltak elegendők a vértanúságra, jól
lehet igen nagyok és fölötte élesek voltak, mert a 
vértanúsághoz nem elég a belső, mégoly nagy 
fáj dal cm, hanem külső, hal.álthozó ok szüksé
ges."' Viszont a lélek több mint a test, és a lélek 
szenvedései avatták a Boldogsáéos Szűzanyát a 
vértanúk Királynéjává. Az Úr Krisztus embersé
gére nézve is a Getszemáni-kerti haláltusa még 
a keresztrefeszítés előtt iszonyú lelki vonaglások
ban, elhagyatottságban, mindhalálig emelkedő 
szomorúságban zajlik le, amihez képest a későbbi 
testi szenvedések csak betöltése a már előbb 

' Mariológia. 270. 
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lélekben átélt halálnak. A fájdalmas Anya lelki 
szenvedései Éva öröksége: sok fájdalmad lesz 
gyermekeddel; tehát az anyaság szükségszerű 
velejárója a szenvedés, amit a gyermek szenve
désének láttán éreznie kell az anyának. Minél 
nagyobb a gyermek szenvedése, annál mélyebb az 
anyai fájdalom együttszenvedése, együttérzése. A 
Stabat Mater költemény erős asszonya a nagy
pénteki elborult ég alatt a nagypéntek minden 
szomorúságát, szent Fiának minden szenvedését 
átérezte, átszenvedte és lelkének fehér vércsepp
jeit: könnyeit ontotta bőségesen érte. 

"Mindnyájan, kik általmentek az úton, figyel
jetek és nézzétek, hogy van-e fájdalom, mely 
akkora, mint az én fájdalmam?" 

Kérdés: a hit nem enyhítette ezt a szenve
dést? Hiszen szent Fiát mindenkinél erősebben 
lstennek hitte, fel13madását is biztosra várhatta, 
a keresztáldozat üdvös hatásait önmagán boldo
gan elővételezbette és előre is érezhette! 

Ez a kérdés a hívő szenvedés szakadékaiba 
tekint le, - lehet~éges, hogy a hit birtokában 
is szenvedések a.latt nyögjünk, vergődjünk? A hit 
a jövőről beszél: ,.A hit a reménylendő dolgok 
alapja, a láthatatlanok bizonyítása"' - ezért 
vigasztal, emel, csendesít, csitítgat, de a szenve
dés ostora a jelené, melynek fájó nvomát nem 
hatálytalaníthatja Isten akaratából. Nem szen
vedni - ez természeteri kívüli ajándék lenne, a 
természetenkívüli adományokat viszont vissza
vonhatatlanul elvesztettük még ősatyánkban: 
Ádámban. Hinni viszont és kegyelemben élni -
ez természetfeletti, ami éppen abból a me,l!váltás
ból árad reánk, melyet nagy szenvedések árán 
szerzett meg számunkra Jézus. Önmagán és 
szent Anyján mutatta me!!:, hol!y lehetséges Isten
nel belső kapcsolatban élni és mél!is szenvedni, 
tehát a szenvedés több, mint Jób barátai gon
dolták: a bűn büntetése, e mellett még sok m4s 
célja és rendeltetése is van lsten akaratából. Ez 
ti~kos, mint Isten dolf5ai általában. De Isten vá
la~ztottai magukon, életükön hordozzák ezt a 
titkoss~6ot, melv másokat is Istenre emlékeztet. 
A fáídalmas Szűzanyánál a szeretet, az anyaság 
a fájdalom forrásai, rúl!:ói, és mert ezek nagyon 
mélvre vertek f5vökeret áldott szívében, nem 
csoda, ha a fájdalom is túl éles, erős és szaggató 
ugyanazon szív számára. 

Sok bánattal halmozott lélek folyamodik na
pon.kint Szűz Máriához mint a fájdalmas 
Anyához, mint a vértanúk KinHvnéjához. Sok 
elvP~zett földi gyermekért e~dekelnek nála a fáj
dalmas földi a~szonvok, mert tudják, hol1v ö is 
ismeri ezt a kínt, ezt a .~zenvedést. megérti tehát 
az ó fáj da lmukat, és földi gyermekekért közben
jár i!'h•ni Gvennekénél. akit ő ma6a is elsiratntt, 
~zemfedöbe takart és eltemetett. Igy !.esz a fáí
dalmas Anya nemcsak a névleg ismert vértanúk 

' z~id. 11. t. 
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Királynéja, de amindennapi élet névtelen vértanúi 
is köréje sereglenek, mint Úrnőjük köré, mert az 
élet naponta újrakezdődő csendes, vértelen már
Uriurna sem ismeretlen előtte. Az ő áldott sze
mélye hirdeti, prédikálja a szentjánosi igét: "A 
győzelem, mely meggyőzi a világot, a mi hitünk."' 

A Szűzanya fájdalmai bevilágítást nyujtának 
abba a titokba is, hogy nem egyedül szenved 
Jézus, bár e világ bűneinek terhe egyedül az ű 
vállát nyomja. Mert emberré lévén, beleállt a rop
pant közösségbe, a nagy szolidaritásba, amely 
embersége kapcsolataiban, vérségi és baráti vi
szcnyulásaíban mutatja magát Jézusra is érvé
nyesnek, kötelezőnek Már az agg Simeon jóslata 
együtt említi az úr Krisztus szenvedéseit Anyja 
fájdalomtőreiveL Tehát az igazak feladata együtt
szenvedni Jézussal, vagy a gonoszok részéről öt 
ért elbánásban vele közösséget vállalni, mint előre 
me.!?mondta az Úr: ,.Ha engem üldöztek, titeket 
is üldözni fcgnak."' Vagy pedig részvétböl, oda
tartozásbóL hozzáhasonulásból kell együttszen
vedniök az iliazaknak vele, ha az égi sok lakásra, 
mint Isten házanépe igényt formáinak. 

A fájdalmas Asszony mint a vértanúk Király
néj a példát is ad a szenvedésben. Egyszer kér
dezte: hogyan? és egyszer kérdezte: miért? 
"Hogyan lehetséges ez, holott férfit nem isme
rek?!", kérdf'zte Gábor arkangyaltól és "Fiam, 
miért cselekedtél így velünk?" 1 kérdezte a tizen
kétéves Jézustól. De mindkét esetben megnyugo
dett a magyarázatban, amit Gábrieltől vagy a 
fiatal Jézustól kapott. Most a leJ;1nagyobb szen
vedések perceiben nem hagyja el egyik kérdés 
sem ajkát, pedig főként a szenvedö ember van 
tele l'zámonkérő vádakkal, miértekkel, hogyanok
kal Istennel szemben. Ö mint Gyertyaszentelő 
BoldoP"asszony Isten oltárára tette szent Fiát, 
akit nekünk szült, nekünk nevelt és nem ma~á
nak - Nrhis natus, nobis datus ex intacta Vir
j?ine. - Ez a gyermekét mejiváltói hivEitására 
cdanyujtó áldozatos, fáidalmasan csendes anva
~áf5 !<•kint ki a sixtini Madcnna mély szemeiből, 
a ki Keooler művé,zi méltatása szerint: "Schmer
zen<reir.he Seherin" - a jövő fájdalmainak szen
vedő látója. Tevékenysége már itt több, mint 
anyai: áldozati, szinte pani ténvkedés, mikor ön
szíve oltárán ég el a kínok lázában szent Fia 
érettünk, mint egyszülött Fiú a fogadott fiak üd
vö~séééért. Nem c~oda, ha elsősorban ra j ta tel
je,edett a ~zentoáli iP"e: ,.Ha ejiviitt szenvedünk 
vele, e~yütt is dir.oőíttetünk meé."' Követte szent 
Fiát a me6dir.söülé~be a ma9a.soágok orszáP"útián 
is nagypéntek sötét gyászából a nagyboldoe!
asszr·nynapi fénvözönhe, ahol az lsten Üóyéért 
életüket adó vértanúknak is jogosan állhatott 
élére mint ezek Királynője. 

' I Ján. 5. 4. 
1 Ján. 15, 20. 
.·. Róm. 8, 17 
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Krisztus és a farizeuso~ 

Korunkban egyrészt örömmel látjuk, hogy 
bizonyos hullám indul az emberiség sorain át és 
itt is, ott is vallásos szellem éled. Másrészt ag
godalommal látjuk, hogy oly sokak vallásossága 
görcsösen összerándul, beteg irányba téved. Ennek 
a beteg vallásosságnak legelrettentöbb példája a 
farizeizmus. 

1. Története. A babiloni fogság következtében 
-paphiány mutatkozott a választott nép körében. 

Hívatlanok kezdették a törvényt magyarázni és 
a népet oktatni. Sokaknál ez jóbiszemmel és kez
detben jó eredménnyel történt. Mikor azonban 
az írástudók tekintélye mind nagyobbra nőtt és 
elkülönült szektá j ukba (farizeus "elkülönültet" 
jelent) kívánatosnak tűnt a felvétel, - egyre 
többen voltak közöttük azok, akik nem jószán
dékkal, hivatásból, hanem csak a kényelmes élet, 
a megkülönböztetett állás és biztos megélhetés 
szempontjából választották, mikor közéjük lép
tek. 

Az írástudók és farizeusok főműve volt a 
Hagyományok könyve (Halacha), ahol szigorú 
törvényekben foglalták össze a jámoorság fő
szabályait. E szabályok közt sok volt olyan, 
amely csak egyes emberekre volt alkalmazható, 
vagy lehetetlent írt elő vagy magával a tízparan
csolattal állott eNentétben. Ezért mondja róluk 
az Úr Jézus: "elhagyva az Isten parancsolatát, 
emberek hagyományait tartjátok". (Márk 7, 8.) 

A farizeusok lenéztek és istentelennek tartot
tak mindenkit, a.ki nem az ő áhítatossá~i szabá
lyaik szerint élt. Nat!vhan!fon és oviivánosan 
vélfezték imáikat, vezekléseiket stb. Sikerült is 
nekik ez eJ!yszerü, hiszékeny népet elámítani és 
Palesztinában a tömeg öket tartotta "szentek
nek" és .. i~azaknak". 

A szegény földmíves vagy mesterember nem 
volt kénes mél! fizikailati sem a farizeusok sza
bályait betartani, de tisztelettel j es, balron ás féle
lemmel nézett fel reájuk s mert látta kéntelen
sélSét követésükre: vagy egyáltalán nem Íl:!yeke
zett vallásossá~ra, vagy J!váva alázattal tört 
össze sa j át bűnössége és tehetetlensége tudatá
ban. 

A farizeizmus tehát egy elérhetetlen, torzképet 
ad a vallásosságról a.z ernhereknek s ezáltal el
riasztia öket a temnlomtól. va!Sv mel!semmisíti 
bennük az áhítat feltörö erőit. Példa erre a fari
zeus és vámos imája a templomb•m. !Lk. 18, 
9--14.1 De ide tartoznak azok is, aldk ma a ke
resztény életeszményről mint rendkívüliről be
szélnek s a ma!fasbanrö lelkeket elcsüggesztik. 
.,Farizeus mindenki. aki azt mondja nekem, hogy 
nem lehetek szent!" 
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2. Jellege. A farizeizmus jellegzetes főbűneit 
a következökben foglalhatjuk össze: 

a) Képmutatás. A nagy jámborság, amit a fari
zeusok kifelé mutattak, csak külsőség volt. Igy 
csapták be a népet, hogy az annál jobban tisz
telje öket. "Bemázolt síroknak" nevezi öket az 
úr. "Jaj nektek, ti képmutatók ... Kívülről tisz
títjátok meg csak a tálat és poharat, belül azonban 
telve va~ytok rablással és mértéktelenséggel." 
(Mt. 23, 25.) Látszatra dolgoztak: hangos csörre
néssei dobták alamizsnáiukat a perselybe, utca
sarkon hangosan. imádkoztak, imaszíjukat fel
tűnöen hordták stb. 

b) Gőg. A szegényekkel szóba se állottak, a 
bűnösöket lenézték. Mindenütt az első helyet ke
resték (Mt. 23, 6.), és megkövetelték, hogy min
denki rabbinak szólítsa öket. Címkórság: jellem
telenség. Senkitól jótanácsot vagy figyelmezte
tést nem fogadtak el. Keresztelő Szent Jánosra 
sem hallgattak (Lk. 7, 29.), sem az Úr Jézusra. 
- Annál inkább megbotránkoztak azon, ha valaki 
nem követte az általuk felállított szabályokat; s 
megítéltek mindenkit. Ezt veti szemükre az Úr: 
"Mit látod meg a szálkát atyádfia szemében, ma
gad szemében pedig a gerendát nem veszed észre." 
(Mt. 7, 3.) 

cl Kapzsiság. Bizony a "bűnösökkel" is haj
landók volta.k szóba állani, mikor azok pénzt 
vagy ajándékot hoztak. Pénzért imádkoztak a 
sze~ényekért és otthon fényűzően éltek "Meg
eszik az özves.fvek házait és színleg nagyokat 
imádkoznak." (Mk. 20, 47.} Meg is említi külön 
az evans.félista, hogy "szerették a pénzt". !Lk. 16, 
14.) De böjti időben sötét arccal, fésületlen haj
jal jártak az utcákon, hogy mindenki láthassa, 
milven szigorúan tartják az előírást fMt. 6, 16.). 

d) Szívtelenség. Le!Snagyobb hűnük azonban 
mégis a szívtelenség. Ho~y szívü,kben nincs jó
ság, megértés, szeretet, alázat. "Jaj nektek, fari
zeusok, mert tizedet adtok a mentából. rutá
ból és minden veteményből, és elmulasztjátok az 
ítéletet és az Istell szeretetét." (Lk. 11, 42.1 Ha 
marhájuk vagy birkájuk volt veszélvben, akkor 
nem nézték. szabbat van-e vagy hétköznao, de 
embl"rtársaikon seiSiteni sza.bhatnapon, azt ünneo
sértésnek tekintették A segélvre szoruló mellett 
hideg közönnvel mentek el. mint a >:t az ir !f" lmas 
szamaritánuqól szóló példabeszédben is kidom
borítja az Úr. A zsina!Sóóából pedig kiziírják a 
meggvógyitott vakonszületettet, mert Jézusban 
hisz (Jn. 9, 34). 

3. Az ell~>nfét. A fenti vonásokon m4.ris át
tetszik a Krisztus-kép tökéletesen ellentétes 
szépsége. 
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Krisztus a bensőség, szeretet, őszinteség hir
detője. A szegényeket és bűnösöket akarja meg
váltani, megmenteni. Mindenkit a lelki élet ma
gaslatára, az istengyermekség boldogságába ve
zetni. - Krisztus tanítványának is ilyennek kell 
lennie. Egyenesnek és őszintének, alázatosnak, 
adakozónak, jószívűnek. Első törvénye és legfőbb 
tökéletessége: a szeretet. 

Ezt a szereletet féltette Krisztus a farizeusok 
aknamunkájától. Ezért küzd állandóan a farizeu
sok ellen. Szinte csodáljuk, hogy a szelíd Mester 
mily kérlelhetetlen s ádáz harcot vív ellenük. 
Mindenkori figyelmeztetés ez apostolainak: "óva-

Júdás c::só!Qa 

Szoktuk mond.a.ni, hogy a végletek találkoznak. Igy 
történt ez akkor is, amikor Júdás az Emberfiát csók
kal árulta el. A Szentet csókolta meg az Elvetemült. 

. Ezek a végletek találkoztak abban a végzetes csókban. 
Végzetes volt, mert megpecsételte mindkettőjüknek a 
halálát: ott kezdődött Jézus halálának a bizonyossága, 
hiszen a csók az ellenség kezére juttatás előre meg
beszélt jele volt; ott végződött be Júdás sorsa, ott 
lett igazán a kárhozat és a halál fia. 

Mi már csak ilyennek ismerjük Júdást. Talán még 
azt is gondoljuk, hogy mindíg ilyen volt. Pedig ebben
a gondolatunkban nagyot tévedünk. Nem volt mindíg 
ilyen. Jézus öt is kivála~ztotta és az utolsó percig 
nem mondott le róla, egészen eddig a csókig. Előzőleg 
már mindent megkísérelt, hogy megmentse, csakhogy 
minden próbálkozása megtört Júdás lelkén. Júdás 
lelke sohasem nyílott meg Krisztus előtt. Nézzük végig 
Krisztussal való kapcsolatát. 

1. Először az új onnan választott apostolok közölt 
szerepel. Mindíg az utolsó helyen. Ezt az utolsó helyet 
azonban nem az Úr jelölte ki neki, hanem az első idők 
keresztény hagyománya. Az evangélium első hirdetói 
csak úgy tudtak ráemlékezni, mint árulóra. Szinte 
szerették volna kihagyni vagy kiejteni az apostolok 
közül, azért tették a szélre, a névsor végére. Jézus 
nem állított fel rangsort tanítványai között, csak pél
dájával mutatta, hogy miképen lehet valaki elsővé: 
mások önzetlen szolgálásával. 

Az első időkben nem volt az apostolok között kü
lönbség: gyarlók voltak mindnyájan, csak a Mester 
iránti önzetlen szeretet tüzében és a felebaráti szere
tet verítékében tisztultak késöbb az Egyház legfénye
sebb csillagaivá. Szerették a Mestert, de csak idővel 
szerették meg annyira, hogy elfeledkeztek a messiási 
ország első helyeiről, amelyekról pedig eleinte ·annyit 
áhrándoztak, sőt civakodtak. 

Jézus Júdásnak Í'> alkalmat adott, hogy gyarló
ságait levetkőzze: hogy Öt megszeresse, felebarátait 
szolgálja. Észrevette fejlett gyakorlati érzékét, rábízta 
hát az apostoltársaság szegény erszényét. Hogy a má
sokról való gondoskodásban keresse és lelj e örömét, 
az apostoli élet fáradalmait így elfelejtse, Nem ez 
törté:nt. Krisztus kitüntető bizalma nem fogott Júdá
~on; társainak gyanútlansága rnindjobhan bátorftotta: 

Ubuik 

kodjatok a farizeusok kovászától ... " (Mt. 16, 6.) 
A gyakorlatban mit kell tennünk? Először is 

teljes lélekből kell küzdenünk a farizeusi lelkü
let ellen saját magunkban. Csírájában kell elfoj
tani minden képmutatást, kevélységet, kapzsisá
got, szívtelenséget. S mivel - Szent Gergely 
szavai szerint - a hibákat az ellentétes erények
kel gyógyítjuk, különös súlyt kell helyeznünk az 
őszinteségre, az alázatosságra, a szerénységre és 
mindenekfelett a szeretetre. Igy fog kialakulni 
mind tökéletesebben bennünk a krisztusi lelkület, 
melynek mindenkori koronája az önzetlen és ön
feláldozó krisztusi szeretet. 

és egyszercsak hozzányúlt a közös pénzhez. Gondos
kodott míndnyájukról, kezelte a kasszát, de magára 
külön is gondolt. • 

A pénz lett a veszte. A többi apostol is várt valami 
evilágit, amikor Jézushoz szegődött. Júdás - úgy 
látszik - vagyont, anyagi előnyt, a messiási ország 
gazdagságát remélte magának. És mivel nem csurrant 
egyhamar, apró csöppekben igyekezett magát kárpó
tolni. Hazudott és titot...ban lopott. És erre megvolt az 
oka. 

Mert ö volt az apostolok között a legszemfülesebb 
és a legokosabb ennek a világnak okossága szerint. 
Még meg sem szerette Jézust és már rájött, hogy ez 
a názáreti a zsidókvárta Messiás-álornból nem akar 
semmit sem megvalósítani. Meg talán nem is tud, 
hiszen a hatalmasok sohasern állottak rnelléje és las
sankint a tömeg is kezdett elhidegedni tőle, mert 
érezte, hogy a hatalmasok görbe szemmel nézik, és 
hogy Jézus gondolatai nem földi dicsöség, nemzeti 
nagyság és anyagi bőség. A Jézus körülötti hangulat
változást a többi apostol is észrevette, fáj t is nekik 
ez a megfigyelés; de nagyon szerették már az Urat 
és hittek belllle, ha nem is értették. Nem így azonban 
Júdás. 

2. Jézus pedig még ekkor is kopogtatott Júdás 
szívének az ajtaján és rá akarta döbbenteni, hogy nem 
jó úton jár. Amikor az Oltáriszentség megígérése után 
oly sokan elhagyták, és amikor az apostolok előtt is 
szabaddá tette az eltávozás útját: aki nem hisz, az 
inkább menjen. Péter azonban. szólott és általa vala
mennyien, hogy máshoz nem mehetnek, ·mert benne 
hisznek, öt szeretik. Júdás hallgatott, de másképen 
érzett. Jézus öt is szóra és nyilt színvallás.ra akarta 
bírni. Ezért példálódzott, hogy ó tizenkettöt választott 
és egy közülük ördög. Az apostolok megkövülve néztek 
az Úrra. Júdás tudta, hogy Jézus átlát rajta és szinte 
küldí magától. Ha akkor a többi eltávozott után el
megy, késöbb még megtérhetett volna. Ö azonban 
maradt. Bizonyára még akart némi pénzt gyüjteni, 
hogy más foglalkozás után nézhessen. Attól kezdve 
azonban félt Jézustól és gyülölte, ahQ1!y rossz ember 
gyülötheti azt, aki egyedül tud rosszaságáróL Jézus 
türelmére és várakozására azonban. nyugodtan foly
tatta lopásait Talán még meg is vetette, hogy nem n:er 
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nyiltan szembeszállni rossz apostolával, hogy elszalasz
totta a nemrég még mellette forró néphangulatot, hogy 
kemény és értetlen beszédével elkedvetlenítette és 
maga ellen hangolta a tömeget, amikor éppen kírállyá 
akarta tenni. Apostolai elöl is elzárta így az érvé
nyesülési lehetőséget. Júdás tehát még jobban igyeke
zett magát kárpótolni, hogy Jézus furcsa viselkedése 
miatt minden szép reményének búcsút mondhatott. 
Mindíg többet kívánt az erszényből. 

3. Ezért méltatlankodott a betániai Mária pazar
lásán. Szerínte vak és lelketlen volt ez a nö, hogy azt 
a drága kenetet így elfecsérelte. Júdás nem is bírta 
megállni szó nélkül: hazudni és képmutatóskodní már 
régen megtanult. A szegények ügyvédjének mutatta 
magát, azoknak az érd~kében emelt szót: a drága h
netet el lehetett volr.a adni és sok szegényt az árával 
megenyhíteni. Igyekezett maga me ll é hangolni a gy a
nútlan apostolokat is. 

Jézus azonban nyiltan szembeszállt JúdássaL 
Védelmébe vette Máriát és az ö védelmében ott tá
madta meg Júdást, ahol egész életét elhibázta: újra 
rá akarta döbbenteni, hogy az apostolnak elsősorban 
az Emberfiára kell gondolnia, míg velük van. Jót 
mindíg tehetnek, de az emberré lett Istent nem sokáig 
imádhatják és szolgálhalják maguk között, hiszen 
Mária is már a végtisztességet elölegezi neki. Jézus 
hangja olyan, hogy Júdás kihezte belöle a vádat: 
te mindíg magadra gondolsz, az én személyem soha
s_em számított neked. De még mást is megértett Júdás. 
Megértette, hogy Jézus vége nem lehet már messzíre, 
ha ennyire közelinek mondja a halált. Különben is 
Lázár feltámasztása óta nagyon sürü volt a levegő 
Jézus körül. És Júdás ekkor megint nagyon ügyes 
számítónak bizonyult: Jézustól már nem várhatolt 
~t. ezért Legalább Jézu~ból akart hasznot. El
szánta magát, hogy illő jutalomért ellenségei kezére 
játssza. 

4. Ezért kezdte nlindjárt az alkuval: mit adtok, ha 
én ígérem, hogy a kezetekbe a:lom? Én! Nálam bíztos 
az ígéret, mert én megteremtem az elfogás lehetöségét 
is. Megértették ezt és méltányolták is a főpapok, mert 
pénzt ígértek neki. Júdás lepénzeléséhez nem is kel
lett mélyen az erszénybe nyúlniok. Attól kezdve aztán 
kereste az alkalmat, hogy kezükbe juttassa. 

5. Együtt voltak az utolsó vacsorán. Jézust a szere
let töltötte el. Éppen ezért nagyon fájt neki Júdás 
keménysége és képmutatása. Megpróbálta, hogy még
egyszer lefegyverezze szeretetével. Lelke tele voll a 
ráváró fájdalmas eseményekkel, ott kavargott benne 
az árulás ·megaláztatása is. És a szív böségéböl szól 
a száj. Elmondotta legjobb barátainak, hogy egyik 
apostola árulja el. Szerelett tanítványa előtt az áruló 
személyét is leleplezte. De ezt is oly nagy szereleltel 
tette, ezzel is Júdást akarta észretéríteni és magához 
édesgetni. Akinek a bemártott kenyérdarabkát nyuj
tom . . . Olyasmi volt ez akkoriban, mint manapság 
valakir~ a poharat emelni és ráköszönteni: különös 
megbecsülés és szeretet jele. Júdásnak is kellett ezt 
éreznie. De ö nem kért foha Jézustól szeretetet, most 
is csak a bemártott kenyeret fogadta el, a szereletet 
visszautasította. De ha valaki kénytelenségből és kép
mutatásból elfogadja a szeretet jeiét attól, akit gyii
löl, az rosszabb a halálnál és gyilkosságot szül. Oly 
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elvakult gyülölet vett akkor erőt Júdáson, hoJ!y Szent 
János szava szeríni belement az ördög. 

6. És így jutott el a csókhoz. Már belátta, hogy 
ezekután ö is csak a szeretet jelével közeledhet a 
Mesterhez. Ekkor világosan látta Jézust: míndíg csak 
kérle, kereste míndnyájuk szeretetét. Pokoli ötlet 
villant agyába: Majd mut~tok· én neked szereleteti 
Odalépett tehát Hozzá és hosszasan megcsókolta. És 
Jézus még akkor is valóban kívánta, hogy ettől az 
apostoltól is megkapja a szeretetet: hiszen Ö szere
tett mindeneket elsőnek és a szeretet viszontszeretetet 
igényel. Ezért még most is barátjának szólította, mintha 
mondotta volna: én tetteden foglak és szereleltel fogad
lak. Miért akarsz elárulni? Bizonyára ekkor kezdett 
el minden sötétté válni Júdás előtt és ekkor indult 
meg az áradat, amely késöbb összecsapott a feje fölött 
és eltemette. Megindult lelkének a gyötrődése. És 
Júdás megbánta bűnét, mert magánál igazabbnak ta
lálta Jézust, teljesen igaznak. Ekkor értette meg elő
ször Jézus lelki világát. Nem úgy, hogy önmagában 
élte volna azt át, hanem úgy, hogy saját lelki világá
ban minden összeomlott ~s érezte, hogy Jézusnál min
den épségben és sértetlenségben maradt. Ettől kezdve 
borult rá a sötétség, amelyből soha többé nem tudott 
kibotorkálni. 

7. Pedig nem maradt tétlenül. Gyorsan és határo
zottan cselekedett: visszavitte a pénzt a papi fejedel
meknek. Ez azonban már nem segített rajta. Azok 
hidegen elzárkóztak előle. Megborzadva hökölt vissza, 
amikor saját megútált lelkületét hallotta kicsendülni 
azoknak a fagyos szavából: Mit törődünk mi ővele 
v~ gy teveled! T e lássad! 

8. És Júdás magába roskadt, mert nem volt kibe 
kapaszkodnia. Életének az összeomlásában nem tudta 
megtenni azt, amit élete erejében nem akart: nem 
tudott hinni Jézusban, nem tudta öt szeretni. Mert ezt 
soha nem akarta, mindíg egyéni kis tervei vezérelték, 
~ohasem állott előtte az Úr személye. Jelene relte
netes volt, multjába hiába nyúlt volna vissza. 

Könnyű volt Péternek: egész apostoli élete a Jézus 
iránti szereleiben lelt el. Még a tagadásának ki
indulási pontja is a szeretet volt: mert szerette, a 
közelében akart maradni. Ezért került a kísérlésbe és 
gyengesége következtében a tagadásba. Vétkezett, mert 
eltévedt arról az útról, amelyen addig járt és amelyen 
továbbra is meg akart maradni. Bánatában tehát köny
nyen visszatalálhatolt erre az útra. Júdás számára a 
Krisztus iránti szeretet járatlan út volt. Sohasem 
járt rajta, nem is szándékozott rálépni. Gúnyból, gyü
löletből adta a szeretet csókját. Ezért szakadt rá a 
nagy úttalanság, ezért nem tudott kikerülni elesett
ségéből és ezért roskadt magába és a végromlásba. A 
szeretet elleni tusakodása, a vele való könnyelmű 
játéka úgy kiégette a lelkét, hogy az életet sem bírta 
tovább. És elmenvén felakasztotta magát. 

Hosszú volt az út eddig a halálos csókig és sokszor 
megállhatott volna rajta. Rövid volt ettől a csóktól 
a halálig és nem hírt megállni, annyira elyesztette az 
egyensúlyt. A bűnnel sokáig lehet játszani, néha a 
bún is sokáig játszik az emberrel. És mikor az ember 
azt hinné, hogy befejezi a játékot és másba kezd, akár 
javulásba, akár lanyha életbe, akkor váratlanul rá
zuhan a pusztulás. Ez t. i a bűnnel való játéknak az 
ára. 
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Irodalo ... 
Blaskó Mária: Kaszap István útján. Budapest. 

Szerző kiadása. Ára: 2.- P .. 
A magyar lelkiség történetében ritka jelenségnek 

vagyunk tanúi, mikor Kaszap István életét és folyton 
erősödő hatását figyeljük. Mindenkinek feltünt a 
diadalmas út, melyet tisztelete és példájának követése 
nemcsak itthon, hanem külföldön is megtett. Sokan 
értelmetlenül állanak e jelenség előtt. Vanna:k, akik 
fejcsóválva szemlélik a szokatlan jelenséget. A na
gyobbrész hittel és bizalommal és Isten iránt növekvő 
szeretettel fordul minden ügyében a csodálatos ifjú
hoz, hogy közbenjárását kérje Istennél. A jeles szerző 
a nála megszekott _kedves közvetlenséggel beszéli el 
Kaszap István imádságban és munkában eltöltött hősi 
életét és nagy szenvedéseit. Hisszük, akárcsak a 
szerző többi müve, ez is megtalálja az utat az olvasók 
szívéhez, elsősorban a katolikus családokhoz. 

A mi Pistán.k. (lrta: Blaskó Mária. Az előbbinek 
kiegészítő része.) 

Mária néni a gyermekekre gondolt, amikor ezt 
a fűzetet összeállította. Egyszerű nyelven, elbeszélő 
alakban, kilenc részben írja le Kaszap István életét 
és tetteit, mintegy anyagot nyujtva a kilencnapi ájta
tossághoz a gyermediek számára. Szívgárdák és egyéb 
gyermekegyesüJetek haszonnal olvassák és forgatjálí. 
Igy nevelődik fel olyan fogékonyabb nemzedék a 
jóban és Isten kegyelmében, amilyen volt Kaszap 
István. 

Honoré H.-Liptai: öt perc lelkeddel. Budapest, 
Korda kiadása, 1943. Ara: 1.50 P. 

Mindennapi gondunk és állandó keresésünk tárgya 
lelki életünk fejlesztése, gyarapítása és felfrissítése. 
Ezt a célt szelgálják olvasmányaink és imáin!{. Sokan 
nem tudnak hosszabb időt szakítani arra, hogy na
ponkint sokat imádkozzanak vagy hosszasan elmél
kedjenek, ám mindenkinek jut annyi ideje, hogy leg
alább öt percet szánjon saját lelkének. Ha a nap har
madrészét sokan átalusszák, akkor a 24 órából kell 
jutnia legalább öt percnek a lélek és lelkiség gondo
zására. Ezt a célt szolgálja a franciából fordított és 
szerenesés kézzel tovább fejlesztett kiadvány. Első· 
sorban a fiatalság felé fordult a fordító figyelme, merl 
bennük szeretné művclni a szélesebbkörű apostolkodás 
megalapozását. Eszménye a műnek az összes emberi 
képességek és tehetségek kifejlődése, eszköze e fej
lesztésnek Jézus élete és tanítása. Ha korunk fiatal
emberei ebben a szellemben élnek és hatnak a tömegek 
meghódítására, akkor siker koronázza fáradozásuk a t, 
mert maga az isteni kegyelem hat és alkot általuk. 
A jelen kis könyv olyan, mint a mentőöv, a benne 
r .. jlö sok okulással átsel!ít a viharokon és mel!ment 
a hajótöréstől. A közölt gondolatok mintegy égnek é~ 
izzanak az olvas·ó előtt. A hit mélységes élménye, a 
nagyotakarás láza, a boldogság jótékony sugárzása, 
önbizalom és igazságkeresés, a barátkozás melegsége, 
a szeretet önátadása, a hazaszeretet lángja, kitartás a 
jóban, a halál tanítása jelenik meg lelki szemed előtt, 
ha e könyvet forgatod. Megtanulod belőle, hogy az 
élet jó, de jó a halál is, mert Krisztus is megízlelte. 
Viszont kérded-e magadtól, hol leszek száz év mulva? 
Vagy Istennél vagy a pokolban vagy a tisztítótüzben. 

Utaak 

Isten azt akarja, hogy vele légy a paradicsomban. Ha 
te is akarod, akkor vedd e könyvet, szívleld meg min
den sorát és élj szerinte. Krisztust hil'deti és megtanít 
elmélkedni, buzgón imádkozni, Istent mindeneldelett 
szeretni. E könyv nemcsak érdekes olvasmány, hanem 
gyakorlati bevezetés egyúttal az elmélkedés művésze
tébe. Bölcs gondolatai erősítik a lelket, visszhangoz
nak a fülben és irányítanak az élet nagy kérdéseiben. 
Érdemes elolvasni a 30 fejezetet és azután újraolvasni. 

Wimmer M. Anzelm 0. S. M.: Minden kézbe hib
liát. Budapest, 1943. Korda kiadása. Ara 1.50 P. 

A fürgetollú szerző nagyon fontos ·kérdésre tereli 
rá figyelmün.ket: a Szentírás rendszeres tanulmányo
zására. Mivel hitünk forrása a biblia és a hagyomány, 
azért nem sürgethetjük eléggé az előbbi olvasását, 
vagyis adjunk minden kézbe bibliát. A könyv maga 
a gyakorlati lelkipásztor műve, aki évek óta tart ilyen 
tárgyú előadásokat hallgatóinak. Az említett előa.dá
sok lecsapódása a jele:n könyv. A szerzőnek az a célja, 
hogy necsak a hívek asztalára kerüljön a Szentírás, 
hanem legyen mindenkinek az élő vizek forrása, 
melyből mindíg merítsen élete megszentelésére. A mü 
első része felveti a kérdést, hogy mi is érdekli a mai 
embert? Ezen a nyomon jut el a ma embere világnéze
tének megismeréséhez, melynek a forrása csak az 
isteni kinyi,latkoztatás .lehet. A második részben meg
kapjuk a feleletet Istenről, ahogy a bibliliban szere
pel, megjelenik előttünk Krisztus képe a Szentírás 
adatai és igazságai tükrében. Harmadik részben kapjuk 
a könyv címében ígért tartalmat, amennyiben a szerző 
nyomatékosan felhívja figyelmünket, hogy a Szent
írás tanulmányozását az újszövetség könyveivel, elsö
sorban az evangéliumok és az apostolok cselekedetei 
olvasásával kezdjük, mert így nyerhetünk csak teljes 
és rend,ezett tudást szent hitünk tanítlisáróL Az 
ószövetség könyveire csak akkor térünk át, ha az 
előbbieket és az apostolok .leveleit ismerjük, szelle
mükbe behatoltunk. Ha nem érünk rá sokat olvasni, 
akkor legalább mindennap olvassunk keveset, de ezt 
következet~an, ezért kívánatos, hogy legyen saját 
Szentírásunk, elsősorban az Újszövetséj!et szerezzük 
be vagy ajándékozzuk ismerőseinknek Hogy a Szent
írás minde'l katolikus kezébe elkerüljön, terjessze a 
papság, segítsen e feladatban az értelmiséJ!, ,.mert ez
által Krisztus világosságát terjesztik és Isten orszá
gát építik. Az ügyes kis füzet mej!gvőző erővel mutat 
rá a biblikus törekvések jogosultságára és a JÖvő fel
adataira. Bár lenne egyik kézzelfogható eredménye a 
lelkes szerző fáradozáslinak a Szentírás eljutása min
den családba, a szent szövegek olvasása minél széle
sebb tömegek körében, ezáltal is épülne Isten országa 
a lelkekben, gyarapodnék a hitélet és Krisztus vila
gosságának terjedése. Örömmel és bízó lélekkel várjuk 
a mü folytatását. 

Merk Agoston S. J.: A szeretet jegyében. A neve
lés szent műve. Átdolgozta: Cser-Palkovits István S.J 
Budapest, Korda kiadása. 1943. Ara 1.50 P. 

Századunk és főként korunk ráeszmélt arra az 
igazságra, hogy mit jelent a gyermek a családnak és 
a nemzetnek. Ez a meglátás hozta magával, hogy foko
zottabban ü~yelnek a2' illetékesek a nevelésre, mer\ 
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Ubilik 

nem elégszen-ek m-eg azzal a majdn-em könnyelmű sz~
lélettel, hogy a gyerek majd kinövi magától gyarló
ságait és hibáit. A keresztény nevelés feladata nem 
mesterség, hanem küldetés és egyúttal müvészet, mely
hez szükséges a hit és a tudás. Am a szeretet erénye 
sem hiányozhat, mert ez aranyoz be mind-ent, ami 
nehéz és teher, fárasztó és gond. Ezért kivánja a 
szerzö, hogy a nevelő minden cselekedetén rajta csil
logjon a szeretet aranypecsétje. Ilyen beállítottsággal 
lehetséges, hogy a nevelő szívesen fogadja a kisdede
ket, nem fárad bele hivatásának teljesítésébe, mert 
célja: Krisztus kialakítása a fiatal lelkekben, vagyis 
a felnevelt minél inkább megközelítse a keresztény 
tökéletesség eszmén-yét. 

Csak így valósulhat meg a nevelőben Szent Pál 
intelme: Krisztus sz~retete sürget minket! Ne feled
kezzék meg a nevelő a Boldogságos Szüzről sem, mert 
az álldott Szüzanya minden szülö és nevelő valódi 
eszményképe. Maradjunk állandó szoros kapcsolatban 
a szent őrangyallal is, aki sugallásaival áll meHettünk. 
Ha ilyen lelkülettel teljesítjük szent hivatásunkat, 
akkor lsten kegyelme ihleti a ránkbízottak lelkét, akik 
még a fínomultabb lel•kiség jelenségei iránt is, ami
lyen az engesztelés gondolata, fogékonyakká válnak. 
A füzet második részében e gondolatok elmélyítésére 
alkalmas imádságok, litánia, keresztút, felajánlás ta
lálhatók. Vedd és olvasd! 

Testvérek, imádkozzunk! Imák és fohászok dr. Tóth 
Tihamér müveiböl. Összeállította: dr. Csaba Margit. 
Budapest, Szent István Társulat kiadása. Ara: 
3.40 P. 

A nagy szónok a történelemé, de müvei ma is 
alakítják a hazai és egyetemes katolikus lelkiséget. 
Ezért ·érdemel elismerést az összeállító, amikor a püs
pök müveiből kíválogatta azokat az imaszerü vagy 
fohászjellegű részeket, melyek kiválóan alkalmasak a 
lélek áhítatának kifejezésére és emelésére. Szerettük 
volna, ha mindjárt jelzi is, hogy ez vagy az az ima 
melyik kötetben található, ám így is megfelel a nagy
közönség igényeinek. Az imáról szóló bevezetés után 
12 fejezetbe csoportosítja a kiválogatott imarészlete.ket, 
mégpedig: esti és reggeli ima, kísértésben, gyónási és 
áLdozási ájtató'sság, hitvallások, a mennyei Atyához, 
a Fiúhoz és Szentlélekhez könyörgések, a Boldogságos 
Szüz és a szentek tisztelete, önfelajánlási imádságok, 
végül vegyes könyörgések különféle alkalmakra. A 
kisalakú imakönyv könnyen kezelhetö, tetszetős, ezért 
is hisszük, hogy sokan választják majd kísérőjükül 
imaéletiij<ben. 

Szabó M. Erna: Nagyobbra hív az úr. Szent István 
Társulat, 1943. 157 lap. Ara: 3.40 P. 

A mai leányifjúságban van valami férfias vo.nás. 
Új eszmény: az Erős Asszony kell neki .. ,Ugye, ez 
szerelnél lenni?" - kérdi a szerzö, szatmári irgalmas 
nővér, válaszúton álló leányolvasóját. És feleletül eléje 
vetíti a szerzetesnöi hivatásban az Erős Asszony 
megkapóan vonzó alakját. "Látod, a szerzetesélet azzá 
tesz." Páratlan életrevalósággal és .kétségtelenül írói 
készséggel megírt ·könyv ez az apácaéletre toborzó 
írás. Mondanivalója okos és határozott, kedves és 
őszinte. Levegője friss és derűs. Hivatásszeretet sugár
zik soraiból, mely meg tudja csillogtaini az apáca
élet evangéliumi szépségeit és boldogságát. De azt sem 
titkolja, hogy benne .,keresztek várnak rád". Mégse 
ijesztenek, inkább megkívánjuk öket. A könyv befejező 
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felvételre vonatkozó része gyakorlati tudnivalókat tar
taJmaz és röviden ismerteti a Magyarországon müködő 
apácarendeket 

Tihanyi Tibor: Ahítattal, iUendőeD, nemesen. Bu
dapest, Szent István Társulat kiadása. Ara: 1.- P. 

A szerzönek n-em ez az első ilyenirányú müve, 
melyben rövid fogalmazásban nyujt kézvezetőt az élet 
sokirányú kérdéseiben járatlan vagy gyakorlatlan kez
dőnek. A jelen füzetben vallási gyakorlataink helyes 
végzését mozdítja elő, mikor templomi illemtant ;í.llí
tott össze. A kis mü 30 rövid fej ezetböl áll. Minden 
fejezet világos és érthető stílusban mondja et mind
azt, a:mi az illető címszó alá tartozik: ájtatosság, ba
bona, betegség, bérmálás, böjt, búcsú, család stb. Sze
retet sugallta e kis ·IIlÜvet, ezért nagyon meleghangú 
és közvetlen minden utasítása. Könnyen kezelhető és 
biztos kalauz fiatal és felnőtt kezében. Emelni fogja a 
templomi áhitatot. 

Fehér Mátyás: Magyar fények. A magyar Szent 
Domonkos-rendi Tartomány szentjeinek élete. Szent 
István Társulat. 199 lap. Ara 3.20 P. 

Tizenegy életrajz sorakozik fel e könyv lapjain. 
Nagyon különböző jellemű, vérlnérséidetü egyéniségek 
ezek, három közülük nő, mégis egyek ők. Eggyé füzi 
őket Szent Domonko; szelleme, Krisztus ügyének és 
a magyarság sorsánaik szeretete. Érdemes volt ezeket 
a dömés barátokat és apácákat a feledés homályá-ból 
kiemelni, "tudván azt, hogy csak a mult megbecsülé
sén épülhet fel a jövendő". Katolikus és magyar ön
tudatunk egyképen erősödhetik, hogyha ezeknek 
"a magyar fényeknek" ragyogásában gyönyörködünk. 

Tiefenthaler József: Budapest apostola. Kanter 
Kárc:ly élete. Szent István Társulat, 1942. 171 lap. 
Ara: 3.40 P. 

A mult század végén és századunk első két évtize
dében a főváros életében igen jelentős szerepet ját
szott a szentéletü pap: Kanter Ká.roly. Nagy része 
volt a főváros katolikus társadalmának öntudatra 
ébresztésében. A szerzö ennek a szentéletü, buzgó, min
den áldozatra kész, lángleLkű papnak ai életével is
mertet meg bennünket. Nemcsak a fiatal káplán buz
gósága és a plébános küzdelmes élete pereg Le előt
tünk a könyv olvasása közb-en,. hanern megismerke
dünk a kiváló szervezővel és a még kiválóbb lelki
vezetővel is, akire jó tanácsai miatt még most is sokan 
hálával emlékeznek vissza. Ebből a könyvből nem
csak a papok tanulhatnak sokat, hanem a világiak 
is nagy haszonnal forgathatják és Iöleg az oltáregye
sületi tagok lesznek hálásak a szerzönek, hogy fel
láTta előttük aTiinak a papnak az életét, aki oly sok 
éven keresztül volt igazgatója az Oltáregyesületnek. 

Dr. Schermann Eg,yed: A keresztény tökéletesedés. 
Szent István Társulat, 195 lap. Ara: 4.20 P. 

A tökéletesség komoly harcnak jutalma, fáradságos, 
hosszú útnak végső pontja már természetes síkon is. 
De a keresztény élet nem áll meg a természetesnél, 
mert a keresztény ember feladata a természetfeletti 
élet teljes kifejlesztése és tökéletesítése. A legtökéle
tesebb keresztény így egyúttal a legtökéletesebb em
ber. Erre a szónak igaz értelmében vett tökéletességre 
vezető úton igen jó vezető Schermann Egyed könyve. 
A magyar aszkétikus irodalom egyik szép terméke. 
Nagy előnye, hogy mindenkirwk, kezdönek és haladó
nak, szerzetesnek és világinak egyaránt van gazdagon 
hasznos mondanivalója. 



OJ MAGYAR KöNYVEK: 

Bernanos: Egy falusi plébános naplója. 
Regény egy északfranciaországi plébános
ról. Naplószerű jegyzetekben ír lelki
pásztori gondjairól, problémáiról, szenve
déseiről. Ára 10.80 P. 

Cserjési Sándor: Ünnepi harangszó. Alkalmi 
versek a magyar ifjúság számára. Haza
fias ünnepségekre, Mikulásra, karácsonyra, 
újévre, névnapokra, hősök napjára, anyák 
napjára, szentek ünnepére, pápai kitün
tetés.re, elsőáldozásra, magyar szentek, 
lelkipásztor ünneplésére stb. közöl ver
seket. Ára 5.- P. 

Gausz Tibor S. J.: Jegygyürüért. VI. kiadás. 
Mi sem bizonyítja jobban, mennyire nagy 
érték ez a könyv a leányok szemében, 
mint a tény, hogy az V. kiadás 3 hónap 
alatt elfogyott. Minden felnőtt leánynak 
el is kell olvasnia P. Gausz értékes, 
fínom tapintattal megírt felvilágosító so
rait. Ára 3.80 P. 

Honoré-Liptai: öt perc lelkeddel. Ifjaknak 
szóló 2-3 oldalas, közvetlen hangú elmél
kedések. Mindenki lelki haszonnal for
gathatja. Ára 1.50 P. 

Halász Pál dr.: Ajtatosság a családi életben 
elkövetett vétkek engesztelésére. Pár
beszédes alakban. Ára 10 fillér. 

XXX. Országos Katolikus Nagy~yü!és. 1942. 
X. 2-8. Ara 4.- P 

Kertész Gyula tábori esperes: Háborús 
betegellátás. Ára 2.- P. 

Király Dezső: Iskolai és leventejátékok kézi
könyve. V. kiadás. Az összes verseny
játékok legújabb szabályaival. Testneve
lési tanárok, tanárnők, leventeoktatók, 
cserkésztisztek, katonai sporttisztek, KlE
vezetők, tanítók, tanítónők és jelöltek 
számára készült. Ára keménykötésben 
12.- P. 

Pilinyi Gyula: Világi és szerzetes római és 
görög katolikus papi névtár és az orszá
gos hivatalok útmutatója. Ára 10.- P. 

Pákozdy József: Kongreganista beszédek. 
Kitünő anyag egyesületi beszédekhez. 

Dr. Schennann Egyed O. S. B.: A magyar 
szerzetesek jogi helyzete és a magyar 
szerzetek rövid ismertetése. Ara 2.- P. 

Wimmer M. Anselm O. S. M.: Minden kézbe 
Bibliát. A Biblia, a Szentírás iránti na
~yobb érdeklődést akarja a neves szerzö 
felkelteni magyar közönségünkben. Ara 
1.50 P. 

LELKJOL V ASMANYOK A BöJTI 
IDőRE: 

P. Biró Ferenc S. J.: Ember vagyok, szen
vednem kelll A mostani nehéz idők részére 
különösen alkalmas, megnyugtató gondo
latok. Ara 1.- P. 

Blazovich Jákó 0. S. B.: A csend mélysé· 
geiböl. Az örök igazságokról szól válasz
tékos stílusban. Különösen müvelt katoli
kusoknak megfelelő. Ára 2.80 P. 

Jámbor László S. J.: Igaz katolikus vagy-e? 
A vasárnap és húsvét megtartásáról, szá
mos példával illusztrálva. Ára 40 fillér. 

Szép, szíD.es kivitelű, aranyozott 

elsőáldo:zási L:épeL: 
sokféle változatban kaphat6kl 

Tömegterjesztésre ajánljuk: 

XII. Pius pápa Öszentsége imáját: 

FELAJÁNLÁS SZOZ MÁRIA 
SZEPLÖTELEN SZIV~HEK 

Ára 2 fillér. 

Újdonság! Újdonság! 

Jízuskíwal,-
Tizenhat remekszép, színes képpel díszített 
könyv, mely J é z u s k á s és ő r a n -
g y a l k á s történetkéket, versikéket tar
talmaz kisebb gyermekek számára. Ára 6 P. 

Sa j t ó a l a t t, április folyamán jelenik meg: 

GERELY JOLÁN: 

MAJD HA ASSZONY LESZEK! 
A könyv első része nagyleányoknak, másik 
része fiatalasszonyok részére Iródott. 

PÁKOZDY JÓZSEF: 

KONGREGANISTA BESZÉDEK 
Egyesületi vezetök számára kitünő beszéd
anyago! tartalmaz. 

SZIVÓS DONÁT O. S. B.: 

MAGYAR V A G Y OK! 
Értékesnél értékesebb gondolatokat vetett 
e legújabb müvében papírra a közkedvelt író. 

Keresztlevél 
dlplomaszerü, színes kivitelben, melyen a 
megkeresztelt összes jogai fel vannak tün
tetve. Ára 80 fillér. 

Szent uagu, Umm u~ 
ls01ét kapható: 
kartonkötésben 25'- P 
keménykötésben 30'- P 



Já;;t;~;·I;;.~·;ló S. J.: Örök igazságok. Való- -
ságos missziós könyvtárt pótol ez a kis 
füzet. Sok példával. Ára 50 fillér. 

Müller Lajos S. J.: A kereszt · iskolája. IL 
kiadás. Rendszeresen kidolgozott elmél

kedések. Ara 2.50 P. 
Wimmer M. Anzelm O. S. M.: A Boldog

asszony keresztútja. Megfontolások és 
imádságok a fájdalmas BoldogasszonyróL 
A végén keresztút is van. Ára 4.- P. 

KERESZTUTAK: 
A szenvedés éjjele. A nagycsütörtöki éjjeli 

szentségimádás rövid ismertetése és vezér
fonala. Ara 30 fillér. 

Szent keresztúti ájtatosság. Rövid, 4-5 so
ros keresztúti elmél~edések. Ara 4 fillér 

Cser Palkovits S. J.: Nagyheti kilenced. 
Mindennapra egy-egy megkapóan szép 
elmélkedéssel és imával. Ára 40 fillér. 

Endrődy László S. J.: Keresztút. Kétféle 
szöveg van a könyvecskében, egyik Boi· 
dog Suso Henriktől, a középkor nagy 
misztikusától, a másik P. Endrődy fogal
mazásában. Ára 50 fillér. 

Endrődy László S. J.: Gyermekek kereszt
útja. Ara 20 fillér. 

Jézus háromórás haláltusája. Nagypénteki 
ájtatoság. Ara 30 fillér. 

Szent keresztúti ájtatosság. Ara 20 fillér. 
Keresztúti ájtatosság. Krisztus szenvedés

útja és az Oltáriszentség. Ara 20 fillér. 
Merk-Cser Palkovits S. J.: A szeretet 

jegyében. Tulajdonképen nevelésről ír. de 
a füzet végén igen szép keresztúti ájta
tosság található. Ara 1.50 P. 

Pálffy: Elmélkedések a keresztútról. Ara 
20 fillér. 

Szent keresztúti ájtatosság, amint azt Rómá
mában a ferences templomokban szokták 
végezni. Ara 30 fillér. 

A Szentke>reszt útja, ahogy Jeruzsálemben 
végzik. Ara 20 fillér. 

BÉRMALASI ELöKÉSZűLETűL: 
Ervin Gábor dr.: Krisztusi nagykorúság. 

Bérmálkozóknak és megbérmáltaknak 
Beszédanyagnak is elsőrendű. Ara 2.80 P. 

Jöjj, Szentlélek Istenünk! 16 oldalas kis elő
készületi füzet. Ara 10 fillér. 

Tunnezei Ferenc: Jöjj, Szentlélek úristen. 
Előkészítő oktatások bérmálkozók szá
mára. Hitoktatók kezébe való. Ara 1.20 P. 

ELSöALDOZASI 
ELöKÉSZITö KöNYVEK: 

Sudbrack-Csávossy S. J.: Az ú.r Jézus kis 
kegyeltje, elsőáldozó gyermekünk. Gya
korlati útmutatások a korai áldozás meg
valósítására anyáknak, nevelőknek, lelki
pásztoroknak. II. kiadás. Ára 2.- P. 

Túrmezei Ferenc: Előkészítő oktatások az 
első szentgyónásra és szentáldozásra. Hit
oktatóknak kitünő vezérfonáL Sok ábrá
val. Ara 3.20 P. 

Tomka Agoston S. J .: Hitelemzések III. rész. 
Az elsőgyónók és áldozók előkészítése. 
Ara 3.20 P. 

K Ö N Y V E K K A S Z A P l S T V Á N R Ó L: 

P. Endrődy László: 

"Szeretettel, szenvedéssel . . " 
Kilenced a lelki előhaladásra lsten szolgája, 
Kaszap István példája nyomán. 9. kiadás. l P. 

Blaskó Mária: 

Kaszap István útján 
Felnöttek számára írt pompás életrajz hiteles 
adatokkal. Több kép díszíti. Gyermekek szá
mára is van benne egy melléklet. A könyv 
tiszta jövedelmét P!lpnevelésre adja a szerzö. 

· Ara 2 P. 

Értél.ies életrajzolot: 

Csávossy Elemér S. J.: É r d A n g y a l a. Bpg-
ner Mária Margit nővér élete és erényei. Ara 2.20 P 

Dombi Márk: E g y p u s z t a i v i r á g. . 
P. Cassant József cisztercita szerzetes élete. Ara 3.80 P 

Endrődy László S. J.: S z e r e t e t s z ó z ~ t. 
Menendez Jozefa nővér élete. Ara 3.- P 

H. Marchan t: E l ő í t é l e t ek g á t j a i n ke-
r e s z t ü l. Egy holland miniszter hazatérése az 
Egyházhoz. Ára 3.- P 

Müller Lajos .S.J.: Engesztelő élet. a 
h a z á é r t. Arpádházi Boldog Margit élete. Ara 1.20 P 

PetruchAntal S. J.: Jézus Szíve Apos-
to l a. Az erényekben gazdag P. Biró Ferenc 
jezsuita élete. II. kiadás. Ára 4.50 P. 

Petruch Antal S. J.: P. B i r ó Fe r e n c S. J. 
Ára -.80 P 

Schons-Borbély: A r o n g y sz e d ők p l é~ á-
n os a. Lamy atya élete. Ara 3.10 P 

Plűvell katollkusolmak lelki olvasmanyul aJilnlbat6 
könyvek: 

Blazovich Jákó O. S. B. : Krisztus embere. Ebben a könyvben 
mintegy keresztmetszetben sorra kerül mindaz a kérdés és 
vonatkozás, ami a hívő keresztény lelke, szellem~ és szeme 
elé kerülhet a mai éJetáramlásokkal kapcsolatban. Ara 5.80 P . 

Charles S. J.- Gálffy László: lsten közelében. III. kiadás. 
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Virágos májusban az Anyaszentegyház a Boldogságos Szűz Máriát 

állítja elénk példaképül, hogy róla elmélkedvén Öt mindjobban meg

ismerjük, megszeressük és erényeit kövessük. 

Az Úristen a ragyogót a meleggel, a fönségest az édessel, a Jeg

magasabbat a Jegkönnyebbel egyesítette, mikor lelkünk legszebb, Jeg

vonzóbb és legfönségesebb eszményképét, a győzedelmes Szűzet, a pál

más Anyát, ezt a csillagkouorúzolt Asszonyt tündöklő eszményképül 

megalkotta. Benne az eszményi fönség egyesül a szereleinek illatával, 

a kegyelem kenetével. A Boldogságos Szűz az Isten szíve-vágya sze

rinti igazi ember! Homlokán ott ragyog az igazi emberi méltóság, az 

lsten gyermekének bája, arcán a szűzességnek érintetlen hamva és 

szelíd pírja, a megszentelő kegyelems a bűntelenség csodálatot, hódolatot 

és tiszteletet parancsoló kedves vonása. - Jó nekünk elmélyednünk 

egy teljes hónapig az Or szolgálóleányának ideális, szépséges vonásaiba! 

Az lstenanyának, a legsikerültebb istengyermek arcának alázatos 

szemJélele - mondja a nagy Prohászka - szívünket alakítja, puhítja, 

hajlékonnyá teszi, könnyekkel öntözi. Aki öt sokáig szemléli, abban 

magában is úrrá lesz a szépség, jóság, lelki tisztaság, béke, megnyugvás 

és a nagy harmónia! ' 

Az lsten Anyjának gyengéd szerelelére nevel, a Hozzá való 

hasonulás művét szolgálja az 

amikor olvasóink imádkozó lelkébe az édes Szűzanya feledu t u Dk hetetlen képét belekopírozza, nyomja, rajzolja. Bár rajzolhatná 

bele mélyen, bár véshetné és égethetné az istengyermekség 

============.után szomjúhozó sz ívek eleven hústábláiba felejthetetlenül! 

A kegyelemmel teljes, sz.eplőtelen Szűz az Öt kereső és Öt szerető lelkeket mindenkor 

megvilágosít ja, életútjukon biztosan eligazítja! Kegyelemben lenni, kegyelemből: é l n i 

tanítja! Aki szeretni akar, mint Ö, példáját hűen követi és erényeit örömmel utánozza. 

Aki a Boldogságos Szűz szeretetét és tiszteletét terjeszteni akarja, aki fásult és hideg 

szívek szereleiét lángra szítani óhajtja - az a Szűz Mária-tiszteletet az Utunk egyes 

számainak - így a jelen számnak terjesztésével, ajánlásával, előfizetésével is biztosítja. 

Apostoli munkájával május Királynőjének üdvözlésére a maga és mások hálaadását és 

hódolatát örömest bemutatja I 



IX. évfolyam, 9. szám. 

Kegyelmek Anyja 

lrta: Gyenis András S. l. 

Ma is megkap minket a 
tény, hogy mennyi szeretet
tel, mennyi lángolással és 
mennyi lelkesedéssel vette 
körül a középkor embere a 
Boldogságos Szűz emlékét és 
életét. A festők a legizzóbb 
színekkel vetették falra vagy 
vászonra képét, a szobrászok 
kitartó munkával vésték 
szobrait, a költők róla zeng
ték legszebb dalaikat, a lo
vagok neki hódoltak vitézi 
tetteikkel. uralkodók és alatt
valók, fiatalok és öregek, 
papok és hívek neki aján
lották magukat és vagyo
nukat, kincseiket és földi 
zarándokságukat Az egy
mást váltó nemzedékek év
századokon át sóhajtották 
és imádkozták, sírták és zo
kogták a béke csendes évei
ben és a háborúk vészes 
fergetegében: Oltalmad alá 
futunk, lstennek szent Anyja! 

tgbenyúló dómok, mesz
szeföldön híres kegyhelyek, 
költemények, legendák, ké
pek és szobrok tanúskodnak 
a letűnt századok hitéről, 
reményéről és szerete téről. 
Bennük látjuk mintegy sű
rítve és megvalósulva a 
Szűzanya látnoki szavát: 
Boldognak hirdet engem 
minden nemzedék! 

A Boldogságos Szüz ern
lékét felidéző műremekek 
között ritkák, de kifejezők 
azok a középkori szobÓr· 
művek, melyek a Szüzanyát 
égreemelt lélekkel és szem
me!, átszellemült arccal és 
földöntúli mosollyal ábrázol
ják. Hosszú köpenye lágyan 
omlik le válláról és fínom 
redőzettel takarja be a föl
det s a köpeny alól fölfelé 
tekintő urak és szolgák, pá
pák és királyok, férfiak és 
asszonyok, öregek és fiata
lok, egészségesek és bete-
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gek tűnnek elő, a Boldogságosra emelik sze
müket, általa kérik és várják a segítséget és a 
kegyelmeket, melyekért lsten'hez esdenek. 

A köpönyeges Boldogasszonyban a kegyel
mek Anyját érzékeltette a középkori egyház
művészet. 

I. 

A Szűzanya a hívők lelkében és életében so
hasem volt merő ékesség és külső díszlet. Az 
egyházi évben is nem a miatt térünk mindíg 
vissza ünneplésére, mert élete és példája ki
meríthetetlen változatokkal és ihletéssei szaigál 
a szónoknak, költőnek, művésznek, hanem 
azért beszélünk róla újra és ismét, mert köz
ponti helyet foglal el az egyetemes emberiség 
és jelesül az Anyaszentegyház kegyelmi életé
ben. Mária ott van a középen, de csak isteni 
Fia mellett. Nem egyedül áll a teremtés közép
pontjában, hanem Krisztus mellett, Krisztusért 
és Krisztussal. Nem szorítja félre, nem borítja 
árnyékba az Úr Krisztust, mert Mária nagysá
gának és kiválasztottságának elismerése egyút
tal Krisztus hitének is védőbástyája. Ahol nem 
tekintenek tisztelettel a Szűzre, ott a Megváltó
ba vetett hit gyengén pislákol vagy ki is alszik 
a legelső fuvalomra. 

lsten minden adománya ingyen kegyelem, 
hiszen az Úr ajándékaira, jóságára teljesen mél
tatlanok vagyunk. Az úr jótéteményeit senki 
sem érdemli meg, a bennünk levő jó, jótettek 
is Isten kegyelmi ajándékai. Nem önmagunktól 
létezünk, tehát semmit sem nevezhetünk a ma
gunkénak. Isten hűséges szalgálatára is csak 
az úr megelőző adományait használhatjuk. Lel
ki és testi kegyelem, egészség, anyagi jólét, 
siker, befolyás és minden egyéb, ami a földi 
életet nekilendíti és az örök életbe kapcsol ja, 
csak annyiban jó, amennyiben lsten dicsősé
gére és a lélek üdvösségére szolgál. Amint min
den isteni adománynak célja az örök üdvösség, 
úgy mindegyik forrása is az isteni Megváltó. 
Minden kegyelmet, melyben részesülünk, Jézus 
érdemelt ki számunkra, vagyis a mennyei Atya 
kegyes ajándékai a Megváltó Fiú vérétől piros
Janak. A megváltottak birodalmában Mária az 
isteni kegyelem Anyja, az összes élők és Isten 
nagy családjának az Anyja. 

Mennyiben a kegyelmek Anyja számunkra a 
Boldogságos Szűzanya? Valóságos közbenjárónk 
az úr trónjánál, Krisztus kegyelmeinek ó a ki
osztója és egyúttal az Egyház gyermekeinek 
anyja, lsten országának védóasszonya, Krisztus
nak, az .Egyház fejének anyja. Mindezek olyan 
címek, . melyek magasra irányítják figyelmün
ket. Van tehát a kereszténység életében valaki, 
akinek szent nevét a siralomvölgy zarándokai 
mindjárt Isten neve után hívják segítségül. Ahol 
Jézust hittel említették, ott zengett Anyja neve 
is, mert Mária a pátriarkák reménysége, a pró
féták lelkesítóje, az apostolok világossága, a 
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vértanúk erőssége, a bűnbánók vigasztalása és 
a szűzek mintaképe. f:vszázadok semmit sem 
koptattak e néven, a próbára tett emberiség ma 
is bizalommal hívja segítségül nevét megrázó 
szenvedéseiben, minden kísértésben, életben és 
halálban. Szíve alatt hordozta egykor Isten egy
szülött Fiát, megváltásunkra adta legdrágább 
kincsét, azért egészen természetes, ha egykor 
oly készségesen áldozta értünk a kegyelmek 
összességét, akkor most örömmel adja az egyes 
kegyelmeket is. Sziénai Szent Bernardin 
írja e súlyos kijelentést: .. Egyetlen kegyelem 
sem száll Ie az égből a földre, ha nem Mária 
keze által!" Istennek valóban mérhetetlen jósá
ga nyilatkozik meg irántunk, mikor nem .zárak 
mögött őrizteti e kincseket, nem rejtette el a 
tenger mélyére, hanem jósá2os mennyei Anyánk 
kezébe helyezte. Mindnyájan tudjuk, hogy egyet
Ien kéz sem nyílik oly könnyen adakozásra, 
mint az édesanya keze. Ha ez a megállapítás 
áll a földi anyára, sokkal inkább állítható égi 
Anyánkról. aki valóban lstennek Anyja volt. 

II. 

Mária, Jézus anyja, a Megváltó emberi ter" 
mészete szerint istenanyaságával függ össze és 
belőle ered valamennyi többi kiváltsága. Mikor 
Gábor főangyal megjelent a szerény názáreti 
hajlékban a mennyei Atya küldöttjeként s kö
szöntötte a Szűzet: .. Udvözlégy, malaszttal tel
jes", mi mást mondott, mint azt, hogy Máriá
ban nemcsak a teljes személyes büntelenség 
van, hanem az áteredő büntől való mentesség 
is. Vagyis megvan . benne a kegyelern teljes
sége. Mindezt Krisztusra való tekintetből kapta. 
A mennyei Atya neki adta a legdrágábbat: 
egyszülött Fiát, s ezzel a legnagyobb méltó
ságot, mely embernek osztályrészül juthat. E 
méltóság megtiszteltetést jelent!· A Fiú önmagát 
adta Máriának és ezzel megajándékozta a leg
nagyobb dicsőséggel, mely egy teremtményt 
beragyoghat Ezért lehetünk alázattal büszkék 
a Boldogságosra, mert ő is közülünk való. A 
Szentlélek a Szüzanyának megadta a kegyelmi 
ajándékokat, hogy méltó lakása legyen az lsten 
Fiának, s ezáltal a legnagyobb teremtett szent
séggel ékesítette föl. Ezért csodáljuk égi Anyán
kat és bízunk benne. A Szüzben felmagasztosul 
a földi anyaság s mint örök lelki anyaság je
lenik meg lelkünk előtt. 

Isten Anyja valóban a kegyelmek Anyja, 
gondos szeretettel vigyáz gyermekeire s min
díg kész azokat az áldásokat reánk árasztani, me
lyeket Fiában a világ megváltására adott. Mind
járt a kánai menyegzón, ahol megjelent Fia 
kíséretében, megnyílik anyai szíve, mikor ész
reveszi a vendéglátók zavarát. Segítségért for
dul isteni Fiához, aki az első látszat szerint 
nem hajlik a kérésre, ám a bekövetkező csoda 
igazolja, hogy Mária milyen hatalmas közben
járó Fiánál. Ha Kánában meró földi és anyagi 
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gondokban ennyire segített, mennyire kész 
meghallgatni minket lelkünk ügyeiben! A 
kánai csodának a valósága nemcsak Jézus is
tenségébe vetett hitünket növeli, hanem Jézus 
Anyjának, a Szűzanyának közbenjáró hatalmát 
is igazolja. Ezért fordultak hozzá bizalommal 
minden bajban, akik hittek Jézusban. 

Mert Isten Anyja lett, a legbensőbb kapcso
latba került- minden kegyelem kútfejével, s oly 
közel áll hozzá, mint senki az égben és a föl
dön. Isten terve alapján a Krisztus-Megváltó · 
az Egyház titokzatos testének feje, mi vagyunk 
a tagjai, ezenfelül azt is állíthatjuk, hogy a 
Boldogságos Szűz e testnek érző szíve, mely 
mindíg Krisztusban, Krisztussal és Krisztusért 
dobog. Amint az éltető vért a szív löki ki a 
test minden részébe, azonképen a Boldogságos 
Szűz által jutott és jut el minden kegyelem és 
isteni ajándék az Egyház minden tagjához. 

A kereszten függő Megváltó Mária anyai 
gondjaira bízott mindnyájunkat, mikor azt mon
dotta: "Asszony, íme a te fiad." És a Boldog
ságos Szűzanya elfogadott minket, anyai párt
fogásába vett az élet minden körülménye kö
zött, de elsősorban a lélek ügyeiben. Hisz isteni 
Fia azért lett emberré, azért áldozta fel magát 
a kereszten, hogy életünk legyen, mégpedig 
bőségesebben legyen. Azt akarta, hogy fel
szabaduljunk a sátán és a bűn rabszolgaságá
ból és Isten fiainak neveztessünk. Megnyitotta 
számunkra az eget, hogy részünk legyen dicső
ségében; mint testvérei és örökös társai elfog
laljuk azt a helyet, melyet ő szerzett és érde
melt ki nekünk gyötrelmes kínszenvedésével. 
A Szűzanya is résztvett e megváltó tevékeny
ségben részint azáltal, hogy imádságaival és 
erényeivel egykor siettette az Udvözítő eljöve
telét, részint hogy most közbenjárásával segít 
a földi zarándokon s könyörgésével kieszközli 
Isten kegyelmeit, melyek az örök üdvösség 
elérésére szükségesek. Ezen az alapon nevezzük 
a Szűzanyát minden kegyelem közvetítőjének. 
Ezt a katolikus álláspontot a pápák hivatalos 
nyilatkozataikkal helyeselték, elsősorban XV. 
Benedek pápa, aki e címen május 31-re külön 
ünnepet engedélyezett a Boldogságos tiszteleté
re misével és zsolozsmával. Tehát a Szűzanya 
valóban rendkívüli helyet foglal el a kegyelem 
rendjében, s mivel ő volt minden kegyelem 
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kútfejének és forrásának anyja, azért joggal 
nevezzük öt minden kegyelem anyjának is, 
mert általa is adta az üdvösségünkre szolgáló 
kegyelmeket és isteni segítséget a jóságos 
mennyei Atya. 

Tlyen elgondolás és eszmélés indította a hit
tudósokat, hogy a Szűzanya kegyelemközvetítő 
tevékenységével kapcsolatban beszéljenek "társ
megváltói" szerepéröl is. Az Istent kiengesztelő 
és az emberi nemet megváltó áldozatot a má
sodik isteni Személy vitte végbe, ám a véghez
vitelben a Szűzanyának is volt szerepe attól 
kezdve, hogy anyjává lett a Fiú-Istennek s a 
megtestesült Igét elkísérte földi életének min
den szakán keresztül, egészen a Koponyák he
gyére. A keresztáldozat részben azáltal lsten
nek tetsző volt, mert a Fájdalmas Anya is meg
adta hozzá beleegyezését, s mikor a szenve
dések tőre átjárta lelkét, nem torpant meg, ha
nem készségesen vállalta az Atya szent akara
tát Fiával együtt. Igy lett a Kálvária-hegyen 
valóban együtt-bemutatója az áldozatnak az 
Anya a Fiával együtt. Az áldozatot bemutató 
Fiú ekkor adta nekünk őt Anyánkul, hogy az, 
aki mindíg vele volt földi életében, kisérjen 
anyai szeretetével minket is a földi életúton; aki 
oly közel volt mindig a kegyelmek forrásához, 
az adhasson a földön zarándokló fiainak is e 
kegyelmekből; aki oly készséggel vállalta az 
anyai hivatás áldozatát, az részese is legyen az 
isteni szeretetből áradó megváltás hatékony
ságának. 

A Boldogságos Szűz Mária az úr Krisztus 
valóságos Anyja volt, részese lehetett a ke
resztáldozat bemutatásának. Ezért nevezzük őt 
a megváltásból fakadó kegyelmek anyjának és 
számunkra közvetítőjének. 

Mikor az élet gondjaiban és bajaiban re
ménnyel és bizalommal fordulunk hozzá és es
dekelve kérjük: "Mutasd meg, hogy anyánk 
vagy", vajjon mit felelnénk neki, nemcsak szó
val, de méginkább egész életünkkel, ha ő mon
daná: "Mutasd meg, hogy fiam vagy!" Igazol
juk tehát, hogy hűséges gyermekei vagyunk s 
ezért kérjük a virágfakasztó május hónapban, 
hogy legyen a mi égi Anyánk, a kegyelmek 
Anyja számunkra. A köpenyes Boldogasszony
hoz így imádkozzunk mindennap: "Oltalmad 
alá futunk, lstennek szent Anyja." 

Mindaz, ~~ asszonyra néz . • • 

Ha a Hegyibeszédről írt elmélkedések során most 
két verset kihagynék, azt hiszem senlii se venné észre 
olvasóírn közül. A mindenlátó Isten azonban számon
kérné egykor ezt a két rövid mondatot. Azt mondaná: 
Ha egyszer vállaLkoztál arra, hogy végigelmélkeded az 
"Utunk" olvasótáborával Megvállód törvényeit, ame
lyeknek Iegnagyszerübb összefoglalása a Hegyibeszéd, 

lrta: dr. V árosl IsiTán 

miért hagytad ki ezt a két verset? Mert kellemetlen 
róluk megemlékezni? Mert a XX. század embere viszo
lyogva hall ezekről a parancsokról? De hát íme, amíg 
Te hallgattál gyáván róluk, azalatt beszélt az élet. 
A színházi revüle A filmek. A délutáni teák népe. Te 
mégis csak máskép beszéltél volna ... 

Mert azt mondja Krisztus ebben a két versben: "Hal-
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/ottátok, hogy mondatott a régiekr.ek: Ne paráználkod
jtilt tn pedig mondom nektek, hogy mindaz, ki asszonyra 
néz őt megkívánván, már paráználkodott vele szívében.'' 
(Máté 5, 27-28.) 

Miért mondja ezt Krisztus és mi értelme van mon
dásának? 

Az Isten férfiúvá és növé teremtette az embert. 
Milyen egyszerű és mégis ünnepi szavakkal: írja le a 
Szentírás legelső fejezete a teremtő Isten cselekedetét. 
"ts teremté lsten az embert az ó képire ... férfiúvá 
és asszonnyá teremté őket. ts megáldá őket lsten és 
mondá: növekedjetek és sokasodjatok és töltsétek be 
a földet ... " (Mózes I l, 27-28.) 

Az I.sten tehát nem a·kart máJst, mint hogy tele 
legyen a föld férfiak allkotásaival, édesanyák kaca
gásával, leányok mosolyával, fiúk énekéveL hálaadók 
és könyörgök tömjénszagú imádságával. Szent bölcse
sége azonban nem akarta, hogy az emberek hatalmas 
sokasága úgy jöj jön e földre, rnint ahogy jött a legelső 
ember: Adám. Adám testét porból gyúrta az Úr és 
lelket lehelt a földhö! alkotott testbe. Nem. Hanem 
férfiúvá és asszonnyá teremtette az embert. Örökre 
egybefűzte öket a házasság szent kötelékével. Életet 
teremtő erővel ajándékozta meg öket, hogy utódjaikat 
ök hozzák a föl1dre és így mintegy közreműködjenek 
Isten mindenható akaratával. 

Testét ma is szülöitöl kapja az ember, kik a házas
ság szentségében magasztos szövetségre léptek, lelkét 
pedig közvetlenül Isten teremti meg. Ez az egész elgon
dolás annyira magán viseli Isten bölcseségének, szere
tetének, mindenhatóságának jegyeit, hogy valóban nem 
tehetünk mást, mínt hogy Alkotónkat dicsőítsük érte. 

De jött a bün. Az emberi lázadás. Ez azután hama
rosan rombalmazt csinált Isten föl·dre épített elgon
dolásaibóL A lázadó ember feltépte a férfi és nő szent 
viszonyának rendeltetését. Megbontotta a Teremtő rend
jét. Elhomályosult értelmével és rosszrahajló akara
tával könnye!Jmü játékká alacsonyította azt a tevé
kenységet is, amelyet Isten egyedül az új emberi 
életek szent forrásának akart. Az összülöktöl Krisztu
síg nem más az emberi tör~énelem, mint a tisztátalan 
élet egyetlen hatalimas folyama. Pedig Isten belevéste 
a.z emberi természetbe is szent akaratát: ne bántsátok 
az én terveimet, ne rontsátok meg az em.,eri vért, ne 
alacsonyilsátok olcsó szórakozássá, amit én fölséges 
jognak és kötelességnek terveztem . . . Az ember előtt 
azonban egyre homályosabbá lett ez a természetbe írt 
kiáltó törvény ... 

Míkor Isten· szövetséget kötött választott népével, 
a Sínai hegyen két külön parancsot is vésett a kő
táblákra: a VI. és IX. parancsot. Az isteni gondolat 
és az emberi vér két hatalmas gátját, sövényét. Ne 
paráználkodjál ... Felebarátod feleségét ne kívánjad .. . 

A választott nép ugyan nem felejtette el Isten 
e két parancsolatát, de idők multával másképen kezdte 
magyarázni, mint az Isten. Az írástu-dók, a·kik annyi 
bajt csináltak más téren is, ezt a két parancsot ugyan
csak megnyirbálták. A törvény betűjébe csimpaszkodtak 
és úgy tanították a népet, hogy csupán a külső csele
kedettel elkövetett paráznaság és házasságtörés tilos. 
Ezért emeli fel szavát Krisztus a Hegyíbszédben. 
Vissza akarj a állitaní itt is az eredeti isteni elgondo
lás értelmét. "tn pedig mondom nektek ... " Mít? ... 
Azt, hogy a szándékos tisztátalan gondolatok, vágyak, 
érzelmek, amelyeket a közfelfogás sokszor semmisé
geknek tekint, márís súlyos bünök. Szívedben megsér
ted az ,Isten törvényét ezek által is. Mégpedig nagyon. 

Az Úr Jézus most is világosan fejezi ki magát. 

9. szám. 1943. 

Nyiltan megmondja, hogy az Ö új törvénye mít tart 
a tisztátalan gondolatokról: az embed test és lélek 
templomát fertőzik meg azok is. Amint Szent Pál 
mondja később: ,.Nem tudjátok-e, hogy az lstennek 
temploma vagytok és az lsten lelke lakik bennetek? 
Azt pedig, aki az lsten templomát megrontja, megrontja 
az Isten. Mert lsten temploma szent, ti vagytok az." 
(Korint. I 3, 16.) 

Az Egyház sohasem szűnt meg hirdetni az Üdvözítő 
tanításait. Keresztelte és kereszteli a pogányokat. Az 
ösztönös emberből mindíg az istenfiúság rnéltóságában 
ragyogó tiszta embert akart alakítani. Nagyszerű ered
ményeket ért el Egyházunk. Sokakat oltárra emelt a 
tiszta élet hősei közül. Ágneseket és Ceciliákat, Imréket 
és Alajosokat, Kis Terézeket és Árpádházi Margitokat 
Hogy nem emelhet mindenkit oltáraira? Igaz. Hogy 
a tisztátalanság sokszor elöntötte a szentélyeket is? 
Ez is igaz. Az emberi vér tüzét nehezen csendesiti a 
kegyelem harmata és a test rakoncátlanságát nehezen 
töri meg Krisztus igája. Ámde a krísztusí elvekből soha 
egyetlen betűt sem adott föl az Egyház. Ezek az elvek 
ma is érvényben vannak. Pedig az Anyaszentegyház
nak éppen a tisztaságról vallott krísztusí elvek szerzík 
ma is a legtöbb eNenséget. Ha az Egyház felbontható
nak hírdetné a házasságot . . . Ha az Egyház megen
gedné a házas•sággal való visszaélést· ... Ha az Egyház 
azt rnondaná: igen, egyszer vagytok a földön, hát éljé
tek ki az életet, ahogy csak tudjátok ... Ha az Egyház 
azt hírdetné: nem baj, ha vétkeztek is az emberi vér 
ellen csak híggyetek erősen a megváltó Krisztusban ... 
ö, akkor máról-holnapra talán századrészre csökkenne 
az Egyház ellenségeinek a száma. Az Egyház azonban 
nem taníthat mást, csak amit Krisztus tanított. 

A szinpad festett hősei, a film könnyelmű lovagjai, 
az ujságok félművelt filozófusai mínd-mind propagan
dát csinálnak az emberi testnek. Családjainkat fenye
geti szörnyű összeomlással a tisztátalanság büne. 
Apák és anyák míllíóí feledkeznek meg legszentebb 
kötelességükről és a helyett, hogy gyermekeiket 
óvnák féltő gonddal a tisztátalanság mínden vesze
delmétől, sokszor éppen ők maguk készítik elő köny
nyelműségükkel, hitvány könyveikkel, ujságjaíkkal, 
szerencsétlen viselkedésükkel gyermekeik erkölcsi zül
lését. Világnézetek harcolnak a VI. és IX. parancs 
ellen. Országok süllyednek el ebben az erkölcsi aposz
táziában. És az emberek mégis minden eszközzel azt 
akarják elhitetni egymással, hogy a krisztusí parancs 
idejétmúlt valamí ... Megbízható, keresztény emberek 
lelkén is ott rágódik már ez a hamis magyarázat. 
Jellemző tüneteível nap-nap után találkozunk. Egy 
híres író naplóját olvastarn a minap. Párizsi emlékeit 
örökíti meg. Híres orosz szobrász müterrnét látogatja 
meg többek között francia szinésznö ismerőséveL Meg
állanak egy hatalmas Krisztus-szobor alatt. Leírja a 
műalkotás szépségét, majd így folytatja: ,.Kitárja két 
karját és jóságosan néz le míránk. Azt hittem, meg
mozdulnak ajkai s így szólal meg: ,.Eresszétek hoz
zám e bűnösöket, mert a szerelern bűnei meg lesznek 
bocsátva." Igen, ez is magyarázat, de a nagyon gyönge 
ember nem sokat érő magyarázata. Elfújja az Isten 
szava, mínt az utca porába dobott ujságpapírost. 
Magyarázat, amelynek mélyén ott él a vágy a tisztaság 
után, de amelyben fölzokog az ösztön által legyőzött 
emberi értelem. Magyarázat, amely elaltatja a letki
ismeret szavát: nyugodj meg ember, tetteidről és gon
dolataidról nem úgy fog ítélni az Isten, amint a 
földön hirdetik az Egyház képviselői ... 

És az Egyház mít szól? 



május 1. 

Nem tehet mást, mint hogy Szent Pál szavaival 
mondja: "Ne csaljátok meg magatokat. Sem a paráz
nák ... sem a luízasságtörők . . . nem fogják bírni az 
lsten orsztigát." (l Kor. 6, 8--10.) Hallgas-sátok az 
örök igéket és ha nincs erő bennetek, hogy a meg
tisztulás szent vizeihez vánszorogjatok, legalább ne 
gyülöljétek az igazság hirdetőjét. A mérgezett ember 
ne akarja más méreggel gyógyítani magát, mert vég
leg elpusztul ... 

Ámde bármily szomorú képet nyujt a tisztátalan· 
sággal és szemérmetlenséggel fertőzött élet, mi még
sem járhatunk lehorgasztott fejjel, mint akik bele
nyugodtak már a változhatatlanba. Nem. Hanem min
dent el kell követnünk, hogy a krisztusi elvek diadal
maskodjanak. Nekünk még az sem elég, hogy saját 
magunkat távol tartjuk a VI. és IX. parancs külsö 
és belső megsértésétőL "Ti vagytok a föld sava" és 
"Ti vagytok a világ világossága" - mondja az Úr. 
Tehát ti keresztények hivatva vagytok a krisztusi igaz
ságok széthintésére. Meg kell óvnotok embertársaito
kat is az erkölcsi romlástól. Föl kell világosítanotok 
öket az evangélium fényével ... 

Meg kell magyaráznunk az embereknek, szóval és 
példával egyaránt, hogy az erkölcsi tisztaságban szép
ség és érték rejlik, me/y kedves lsten előtt és hódo
latra kényszeríti az errbereket is. Mily fölségesen jut 
kifejezésre ez a gondolat a Szentírásban. A Bölcse
ség könyve így fogalmazza meg: "Ö me/y szép a 
tiszta nemzetség fényességben! Mert halhatatlan annak 
emlékezete, mível mind az lsteT!nél, mind az emberek
nél ismeretes. Mikor jelen vagyon, követik őt; és 
kívánják, mikor eltávozik; és koronázottan örökké 
diadalmaskodik.'' (4, 1-2.) Mily megnyugtató Krisztus 
szava is a nyolc boldogság igéiben: "Boldogok a tiszta 
szívűek, mert ők meglátják Istent." (Mt. 5, 8.) És 
meg kell magyaráznunk azt is az embereknek, hogy 
a szemérmetlen élet mennyi boldogtalanságot jelent 
itt a földön és még inkább odaát. A tisztátalanság 
azok közé a bűnök közé tartozik, amelyek legköny
nyebben és leghamarább megfosztják az embert leg
nagyobb lelki kincsétöl: hitétől. Nem csoda. "Az 
érzéki ember nem fogja föl, ami az lsten lelkéből 
származik." (l Kor. 2, 24.) 

Chateaubriand, a nagy francia író, aki mi.nt katona
tiszt, politikus, világhírű utazó ugyancsak sok embert 
megismert, maga is megingott . hitében. Késöbb meg
találta elveszett kincsét és az Egyház egyik leg
kiválóbb védője lett. Egyízben müvelt emberek között 
a hit és hitetlenség kérdéseiről vitatkoztak. És akkor 
Chateaubriand így szólt: "Uraim, tegyék szívűkre 

Máda - Szíue 

1942 okt. 31-et írtak az emberek. 
A kavargó és vértől gőzölgő Európa legnyugatibb 

békés kis országában jubileum volt. A fatimai csoda 
negyedszázados évfordulója. Portugália nemzeti ün
J!epe volt ez; nyilvános ünnepléssel hálálták meg az 
Ur végtelen nagy irgalmát, hogy Mária által meg
mentette az országot a végromlástól. 

Péter hangja is mej!szólalt. A hullámokon át kül
dötte el üzenetét a jubíláló népnek. A legnyugodtabb, 
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kezüket és vallják meg becsületükre: nem volna-e 
bátorságuk hinni, ha volna bátorságuk tisztán élni?" 
Igaza volt. Akinek félnie kel11 Istentől, hamarosan 
tagadni fogja Istent. És hová visz a hitetlen élet? 
O, ha egyszer alkalmunk volna végigkérdezni a váci 
vagy nosztrai fegyház lakóit! Hol indult lejtöre a ti 
szerencsétlen életetek? Miért lettetek tolvaj okká, 
sikkasztókká, gyílkosokká? Mikor kezdtétek meg
tanulni a hazugságot, a káromkodást, a hamis 
esküt? ... Azt hiszem, valamennyien bevallanák,, hogy 
akkor kezdödött földi életük bol<dogtalans.ága, amikor 
elveszett földi életük erkölcsi tisztasága. Pedig még 
csak a föld.í élet boldogtal<anságánál tartunk. És ha 
az örök életre vetjük szemünket? Az irgalmas, de 
igazságos Istenre? Vajjon nem jut-e eszünkbe ilyen
kor Szent Alfonz megrázó mondása: "Az elkárhozot
tak közt, kik a poklot benépesítik, nincs egyetlenegy 
sem, aki a hatodik parancs ellen is nem vétkezett 
volna és száz közül kilencvenkilenc egyenesen ezért 
a bűnért kárhozott el ... "? 

Nap-nap után találkozunk azokkal, akiknek veze
tését míránk bízta az Isten. Gondoljunk arra sokszor, 
hogy valamiképen mi is felelösek vagyunk a veszen
dőbe indult emberekért. Gyermekekért, alkalmazot
takért, cselédekér!, tanítványokért O, hiszen sokszor 
elmulasztjuk a jótanácsot, a tanítást, a megintés!, az 
imát. Olyankor is, amikor még nem volna késő, amikor 
még megmenthetnők öket. Mennyit vitázunk: ki szereti 
jobban a hazáját? Nos, aki a tiszta élet diada·láért 
küzd, az szereti legjobban hazáját is. Tiszta nemzet 
még nem kallódott el a földön. Viszont a tisztátalan
ságba süllyedő népek előbb-utóbb eltüntek a törté
nelem színpadjáról. Szent meggyőződésünk, hogy a 
mi Imre hercel!.ünk és Boldog Margitunk többet hasz
náltak tiszta életük példájával és áldozatával Magyar
országnak, mint az elmult évezred összes magyar 
politikusai és hadvezérei együtt. Kellenek ma is 
kormányrendeletek. Ágyúk. Géppus·kák. Repülök. De 
l~gnagyobb szü.kségünk mégis tiszta nemzedékre van, 
amely kedves lsten előtt és meghódítja a világot is ... 
Vajjon a mai családokból, a mai divathóbortokra 
nevelt leányokból, a mai víg életre nevelt egyke· 
liúkból sarjad-e majd tiszta nemzedék? 

Nézzünk a multra. Nézzünk magunkra és másokra. 
Bármi volt, bármi történt, csak ne roskadjunk tehe
tetlenül a földre. Nekünk még hivatásunk van. Föl· 
emeljük fejünket a május Királynője felé. Me~fogjuk 
tiszta8ágos, ~.zent kezét és Vele együtt lépünk a Hegyi
beszéd Krisztusa elé. Vele együtt mondjuk: Uram, 
mi megértettük parancsodat. Megtartjuk és másokkal 
is megtartatjuk . .. 

lda: Sdulatlnlt SZigkid U. S. B. 

a legtárgyilaJ!osabb, békés hangot hallhatta újra a 
világ Jézus Krisztus helytartójának ajkáról. 

"lsten a világ megmentése érdekében akarja az 
én szeplötelen Szívemnek tiszteletét és annak ter
jedését" jelentette ki a Szent Szúz huszonöt évvel 
ezelőtt Fatimában. 

XD. Pius teljesítette Mária óhaját és az egész 
emberiséget, jubileumi beszédében, felajánlotta az 
lstenanya szeplőtelen Szívének. A pápa ezt a fel-
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ajánlást ugyanazon év december havában, annak 
8-ik napján, a Szent Péter-templomban megismételte. 
A világ legnagyobb temploma "az emberi történelem
nek ebben a megrendítő órájában" ezen alkalomra 
zsúfolásig meglelt, az élen 36 nemzet hivatalos kép
viselőjével, s a tömeg nyJltan és ünnepélyesen fejezte 
ki hódolatát az lsten Edesanyja Szeplőtelen Szíve 
iránt, "hogy pártfogó szerelele siettesse Isten orszá
gának győzelmét." (XII. P~us.) 

A multba szállnak gondolataink ... 
Ahol ma Párizsban a Notre Dame temploma áll, 

mellette egy kis kápolna emelkedett. A kápolnában 
a Szüz Mária savonai csodás kegyképét helyezték el. 

Akkoriban a kis kegykápolna igen látogatott volt, 
messzi földről keresték a hívek és vigaszt, gyógyu
lást és segítséget találtak annak oltáránál, Aki lsten 
után a mindenünk. 

A francia forradalom azonban tönkre tett mindent. 
Hogy milyen viszonyok uralkodtak a Szent Szüz 

kápolnája körül, az egykorú írások elmondják. "A sa
vonai kegykép plébániája Párizs kellős közepén 
van, szinházak, mozik, korcsmák és mulatóhelyek 
~rsaságában. Minden vallás és hítélet kiveszett itt. 
Uzlet, pénzhajsza, ledérség, bün és bűn kergette itt 
egymást reggeltől késő estig. Még a legnagyobb ün
nepeken is teljesen üres és elhagyott vol t az lsten
anya temploma. A plébánia híveinek száma 15 ezer 
lélek volt és a templomban még húsvétkor sem volt 
több mint 30 ember!" 

A plébánia hivatalos irattára még szomorúbb ada
tot mond el: a húsvéti szentgyónását nem végezte el 
senki. Egyetlenegy hívő sem l A plébános, akinek 
nevét is tudjuk: de Jenalte volt. Jámbor, istenfélő 
lélek lehetett. Elborult buzgó papi lelke a szomorú 
állapotok miatt s nem egyszer kérve-kérte érsekét, 
hogy vegye le válláról ezt a szörnyü terhet. A fő
pásztor nem engedett. Igy érkezett el 1836 december 
3-a . . . Reggel 9 órakor végezte a plébános napi 
szentmiséjét a teljesen üres templomban, éppen a 
Boldogságos oltáránáL Jobban le voltam sújtva, mint 
máskor, írja. Teljesen reményt vesztett voltam. Egé
szen csüggedten és lehangoltan -yégeztem a szent
áldozat bemutatását is, amikor Urlelmutalás előtt 
egészen tisztán, egészen érthetően és hangosan hal
lottam a szavakat: "Ajánld föl plébániádat Szűz 
Mária szent és szeplőtelen Szívének." E sza
vakra hirtelen visszafordultam, de senkit és semmit 
sem láttam, csak a kis ministránsfiú játszadozott 
ujjaival. Azt gondoltam, írja, hogy már józan eszemet 
is elvesztettem és annál inkább elhatároztam még 
tüstént ott az oltárnál, hogy szentmise után azonnal 
lemondok a plébániáról. A szentmise után szokásos 
hálaadásomat végeztem, amikor ismét, szinte paran
csoló hangon szólt a szózat: "Ajánld fel templo
modat Szűz Mária szent és szeplőtelen Szí
vének." Ekkor már ne'm kételkedtem, hazamentem 
és megirtam Szüz Mária szeplőtelen szent Szíve tár
sulatának szabályaít, érsek-főpásztorom elé terjesz
tettem, aki azt jóváhagyta és megparancsolta, hogy 
a legközelebbi vasárnapon hirdessem ki a szószék
ről és "ajánlja föl önmagát, templomát és híveit a 
Boldogsá~os Szüz szeplőtelen Szívének". 

A legkozelebbi vasárnap december 11-e volt. A temp
lomban alig volt 30 ember, amikor kihirdettem, 
hogy aznap este 7 órakor ájtatosság lesz templo
munkban és azon az isteni irgalmasságtól a Boldog
ságos Szűz szeplőtelen szenl Szívének oltalma és 
közbenjárása által a bűnösök megtérésének kegyel-
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mét fogjuk kémi. Kérve-kértem híveimet, hogy jelen
jenek meg ezen az esti ájtatosságon. 

Bizalmam nagyon, de nagyon csekély volt! Azt 
gondoltam, 50-60 ember téved majd be a templomba. 
De mennyire csalódtam! A templom zsúfolásig tele. 

Imádkoztuk a loretói litániát. E szavaknál: Bűnö
sök menedéke . . . az egész sokaság, mintha ellen
állhatatlan hatalom kényszerítette volna őket, térdre 
borult és háromszor ismételte: Bűnösök menedéke, 
könyörögj érettünk . . . 

S azóta nem volt üres a templom. Megnagyobbí
tották és Párizs legnagyobb és legelső temploma lett. 

Csak még egyet: az évi szentgyónások száma el
érte a 195 ezret is! 

• 
1917-ben kívánta a Szent Szűz, hogy ajánlják fel 

a világot szeplőtelen Szívének. Különös, hogy az első 
fatimai jelenés éppen azon a napon történt (1917 má
jus 13.), amikor a római Sixtus kápolnában a napja
inkban dicsőségesen uralkodó XII. Pius pápát püs
pökké szentelték. 

Talán nem is az esetleges véletlen hozta ennyire 
össze ezt a két dátumot. Mintha a jelenés azt mon
daná: ma, ezen a napon consecrálják az apostolok 
utódjává azt a férfiút, aki majd később mint az 
apostolfejedelmek utódja, óhajomat teljesíti s az egész 
világot, a küzdő emberiséget ünnepélyesen felajánlja 
istenanyai Szívemnek. 

Mária ezzel a kívánsággal tehát határozottan köz
b e n j á r ó szerepe t akar vállalni az emberiségért. 
"Aki eJ;J.gem megtalál, életet talál és üdvösséget me
rit az Urtól." (Péld. 8, 35.) Nyomatékosan rá akar 
mutatni Mária újra a biztos és kezdettől fogva hitt 
tényre, hogy ahol ő megjelenik, ott Jézus következik, 
ahol ő hódítja meg a szíveket, ott már Jézuséi azok, 
ahol ő uralkodik, ott Jézus parancsol, ahol ő a ki
rálypő, ott Jézus a király, ahol ö az Urnő, ott Jézus 
az Ur, ahol ő hajnal, ott Jézus a nap, mert ő az édes
anya ~s Jézus az ő édes Fia. 

Az Edesanya ~edig mindent kieszközölhet a Fiá
nál. Mária tudta, 'hogy neki békességet, üdvösséget, 
megmentési kell kieszközölnie, ezért óhajtotta küe
jezetten, sőt ha szabad mondanunk parancsolóan a 
felajánlást. Most nem egy plébánia pásztorától, nem 
egy kis templomtól, hanem az egész világtól, helye
sebben a Világegyház Fejétől, szent Fiának földi 
helytartójától kívánta ezt. Mária e kívánsága tehát 
közbenjáró méltóságából, helyesebben hatalmából for
rásozik. 

Mária a Szívére utal, mínt legszentebb érzelmei
nek szeplőtelen székhelyére. Szánalom, irgalom, kö
nyőrület, jóság ~s szerelet itt az indítóok. A mind
nyájunk közös Edesanyiának szívében van a cselek
vő hatalma. Segíteni akar rajtunk. Megmenteni ben-
nünket. . 

Mária Szíve tükre Jézus Szívének. Az Edesanya 
szeplőtelen Szíve a legjobban megértette és a leg
hívebben kivitelezte a szentséges, makulátlan Szívnek 
minden óhaját, vágyát és érzelmét, köztük a legfőb
bet: a bűnösök megmentését. Jézus Szíve a bűnösök 
áldozatja és megmentője, Mária Szíve a bünösök ol
talma és menedéke. Mindkét Szívnek eme nagy mél
tósága és rendkívüli hatalma onnét ered, hogy szep
lötelenek voltak. Semmi közük nem volt a bünhöz, 
amelyből származott és származik ma is az emberi
ség minden baja, gondja és tragédiája, "amely annyi 
tagjában szenved és vérzik és sokféleképen vergő. 
dik . . . végzetes egyenetlenségek marcangolják, a 
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gyűlölet tüze emészti, áldozata lett saját igazságta
lanságának és gonoszságának." (XII. Pius) 

Nem ellenkezhetik Mária szeplötelen Szivének 
tisztelete Jézus szeplötelen Szivének imádásával. Még 
csak az elsö gondolatra sem. Már csak azért sem, 
mert az egyiknek tisztelet jár, a másik imádást kö
vetel. A legszorosabban együvé tartoznak, mint a fiú 
és édesanyja. A két legszentebb Szivnek való fel
ajánlás pedig mintha csak egyetlen aktus volna. A 
Jézus Szívének tett felajánlásunkat nem kisebbiti 
Mária Szivének adott felajánlásunk, amint nem ho
mályosithatja el Jézus szuverén közvetitését lstennél 
Mária közbenjárása. Azért, mert amit Mária tesz ér
tünk mint Közbenjárónk, azt mind Jézus nevében, 
Jézus erejével, Jézus hatalmával és Jézus megbízá
sából végzi. 

Szépen szimbolizálja ezt a tényvaJóságot ebben az 
évben Jézus Szive ünnepe, az Urnap nyolcadát 
követö péntek. Idén ez egybeesik a Sarlós Boldog
asszony ünnepével. 

Jézus Szíve - Mária Szive. A Fiú és az Édesanya 
Szive. Közös ünnep, amint közös volt a két legszen
tebb Szívnek dobogása azon az áldott úton, amikor 
"felkelvén Mária sietve méne a hegyes tartományba, 
Júda városába". (Luk. 1, 39.) Közös út, egyazon cél, 

Bé~esség ne.le~! 

Jézus feltámadása után minden megjelenése alkal
mával így köszönti tanítványait és híveit: "Békesség 
nektek!" 

Ezek a szavak a mai háborús idők nyomasztó, 
nehéz hangulatában különösen is nagy visszhangot ver
nek a békesség után sóvárgó emberi szívekben. 

Békesség! Talán éppen ez a legnagyobb kincse 
a világnak. Ez a legszükségesebb alapfeltétele minden 
egyéni és közösségi boldogságnak, ami nélkül még a 
különben semmiben hiányt nem szenvedők örömpoha
rába is a nyugtalanság, a bizonytalanság keserű epéje 
vegyül. Ezért hirdették a Megváltó születése éjtsza-

' káján a karácsonyi angyalok: "Békesség a földön a 
jóakaratú embereknek!" S ezért nem tud a megváltás 
befejezése után a halál felett diadalmaskodó Krisztus 
sem mást mondani övéinek: .,Békesség nektek!" 

De ez a béke nemcsak a fegyverek nyugalmát, az 
emberpusztító viharok elültét, a nemzetek közölti 
egyetértést jelenti csupán, hanem legelsősorban a 
lelkek békességét. 

A világbéke megvalósítása nem rajtunk múlik. 
Ennek érdekében mi a legtisztább jóakaratunk mellett 
sem tehetünk sokat. Le):!feljebb annyit, hogy napon
kint imádkozunk, felajánljuk önmegtagadásainkat, ve
zekléseinket a világ kormányát kezében tartó Minden
hatónak, hogy tekintsen végre ránk égi trónusáróL 
Elégelje meg a vér, a tűz, a könny megáradt tengerét 
és rövidítse meg szenvedésünk napjait. 

Annál többe~ tehetünk azonban a bensőnkben dúló 
harcok lecsendesítése és a .lelkünk derűs békéjének 
megteremtése érdekében. 

Erős hittel, az üdvösségünket munkáló Istenbe 
vetett rendíthetetter bizalommal a legviharosabb 
életkörülmények közölt is annyira bele tudunk olvadni 
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ugyanazon szívdobbanás. Nincs semmi ellentét, csak 
csodálatos kegyelmi harmónia. 

Hogy a világot felajánljuk Mária szeplőtelen Szívé
nek, ez közvetlenül az lstenanya óhaja, de közvetve 
és végeredményben Jézus s!entséges Szivének akarata. 

Szomorú és siralmas állapot uralkodott a párizsi 
Szűz Mária-kegykápolna körűl ••. 

15 ezer lélekből 30 templombajáró és egy .. se hús
véti gyónó. Mulatság, tobzódás és bűn • . . Ureaség
től kongó templom, irtózatos közömbösség és egy pap 
sír a nép bűnei fölött. 

S jő a százat és a szentséges Szűz szeplőtelen Szi
ve megment mindent. 

S ma? 
Vérözön, gyűlölet, istenítélet. A sátánnak óriási 

hatalma van. Templomok üszkös falai merednek sö
téten az ég felé, összedőlt szentélyek, szétszórt szent
ostyák, szitává lőtt tabernákulumok. S a sziklatró
nuson ülő hófehér Helytartó sir a nép bűnei fölött. 

Százat hallatszik: ajánld a világot Mária szeplőtelen 
Szívének! 

Ö "a szentolvasó Királynője, a keresztények Segít
sége, az emberiség menedéke, Isten harcainak győz
tese" (XII. Pius.) 

Az eredmény nem lehet kétséges. 

lrla: Pál.ozd.,. József 

az Ö akaratába, hogy még a legfájóbb megpróbálta
tásokat is békés szívvel, nevető szemekkel fogadjuk 
és a legégetöbb szenvedésekben, megaláztatásokban 
is megőrizzük a lelkünk zavartalan csendjét, békes
ségét. A legtöbbször azonban a lélek nyugalmas 
egyensúlya sokkal kevesebben múlik, nem is annyira 
a rajtunk kívül álló, erőnket túlhaladó tényezökön, 
mint inkább a saját gyengeségünkön. 

Vegyünk csak kissé szemügyre néhányat az életünk 
békéjét megzavaró okok közüL 

Az első, amely a legjobban feldúlja szivünk nyu
galmát, a bűn. .,Nincs békéjük az istenteleneknek. 
úgymond az Úristen." (Iz. 57, 21.) A lélek, amikor a 
bűn macska be nem szennyezi azt, olyan, mint a leg
tisztább hegyj tó. Sima felületén az ég kékje nevet. 
Tükrében a végtelen nyugalmat ihlető Isten arca mo
solyog. De ha jön a bűn, egyszeriben minden az ellen
kezöre változik. A vétkek szennyes hullámai fel
kavarják, zavarossá teszik az addig ragyogó, derűs, 
sima tükröt. S belöle már az örök ellenség, az ördög 
vigyorog gúnyos kárörömmel. 

A lélek azonban nem tud megnyugodni ebben. Sir, 
lázong, tiltakozik, borzong a bilincseit szarongaló sötét 
hatalmaktóL És megkezdődik a nagy harc. A bűn 
miatt siránkozó őrzöangyal és a biztos zsákmánynak 
örvendező gonoszlélek vívnak egymással kemény, 
nagy csatát. A lelkiismeret, az égi rádió titkos hang
szórója vádol, korhol, elítél, fenyeget, nyugtalanító 
szavakat közvetít és nem egyszer kínzó gyötrödéssé 
teszi a bűnös életét mindaddig, míg a Zsoltárossal 
együtt bűnbánó szívvel nem kiáltja ö is: ,.Bűneim 
miatt nincs nyugalma csontjaimnak!" (Zsolt. 137, 4.) 
És el nem indul a békesség forrása, a gyóntatószék 
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felé, hogy kibéküljön megbántott Istenével és elcsen
desítse a lelkiismeret mardosó, vádoló szavát. 

A bün mellett leggyakrabban velünk született gyar
lóságaink, káros tulajdonságaink borítják fel a lélek 
békés csendjét. Az indulatosság, a lobbanékonyság, 
hirtelen harag, a szenvedélyek perzselő tüze igen 
sokszor megzavarják belső világunk harmonikus bol
dogságát. 

Ezek ellen minél előbb kíméletlen harcot kell indi
tanunk. Szívós küzdelemmel, kitartó munkával le kell 
győznünk sorra mind. Naponkinti szorgos lelkiismeret
vizsgálattal, állandó ellenőrzéssei és az ellentétes eré
nyek gyakorlásával, gyakori szentgyónással és áldo
zással meg kell semmisítenünk valamennyit, hogy 
azután életünket a belső béke tartós, boldog napja 
sugározza be. 

Békénket sokszor megzavarják embertársaink is. 
Haragos, kötekedő, rosszindulatú környezetünk, néha 
még a legnagyobb jóakaratunk mellett is, kihoz a 
sodrunkból minket is. Az élet terhei, a gondok, kelle
metlenségek idegessé, türelmetlenné, betegesen érzé
kennyé tesznek mindenkit, akivel a sorsunk napról
napra összehoz. Ezért aztán a nézeteltérések, zsör
tölődések, civódások mindenütt szinte napirenden van
nak. Sokan nem egyszer egész életük'ön át a harag 
mérges fullánkjait hurcolják szívükben, megkeserítve 
azokkal mind a maguk, mind a mások amúgyis nehéz 
életét. 

Békesség nektek! 
Legyünk türelmesek, elnézők embertársainkkal 

szemben és főleg tudjunk mindenkinek mindent meg
bocsátani. Törekedjünk arra, hogy környezetünkkel 
mindíg a legnagyobb békességben éljünk. "Amennyiben 
rajtatok áll, lehetőleg éljetek békében minden ember
rel." (Róm. 12, 18.) . 

Ne feledjük, szó sem lehet addig békéről az ellen
séges szándékú, idegen fajú, egymással szemben álló 
nemzetek között, amíg két testver, rokon, szülő és 
gyermek nem tudnak egymással békességben élni. 

Ha mi le tudunk mondani, ha kell még a magunk 
igazáról is, megtanulunk tűrni, a mások hibáját szót
lanul elviselni és az e~yetértés kedvéért áldozatol 
hozni, akkor élünk a feltámadt Krisztus által hirdelett 

lsten ~saláinaL: 
,, ,, . 

gyozoJe 

Evvel a megszólítással vezetle be mult év október 
31-én Xll. Pius pápa azt az imádságát, melyben az 
egész emberiséget Szűz Mária szeplőtelen Szivének aján
lotta. 

Nehéz volna találni ennél időszerűbb formáját és ki
fejezését a Szűzanya segitségébe kapaszkodó bizalomnak. 

Minden harc lsten körül forog. Ez a mostani világ
háború is. S ebben a harcban, egymással dulakodó világ
erőknek rettentő nyomása alatt nemcsak a puszta testi 
létnek, hanem a lelki életnek is tőmérdek nagy érdeke 
vár megoldásra. Mert azt látjuk, hogy pogány tüzek 
és pokoli indulatok gyulladnak fel Isten ellen és Krisztus 
vallásával szemben S a nagy kriziseknek ebben a gonosz 
sötétjében, "az emberi történelemnek ebben a megrázó 
órájában" a Szentatyával nekünk is meg kell vallanunk, 
hogy egyedül csak a Szűzanya szerelele esdekelheti ki 
lstentől a kegyelmet a népek egymással való megbéké
léséhez, és az ő oltalma siettetheti és biztosithatja Krisztus 
országának diadalát. 
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elvek szerínt és akkor, úgy hiszem, a világbékét is 
közelebb visszük egy lépéssei a megvalósulás felé. 

Legyünk a béke apostolai a gyűlölködő, haragos
kadó embertársak között! Egyengessük az utat az 
egymásra neheztelő szívek között a kibékülés felé. 
Ez bizony sokszor nem könnyű, sőt egyenesen hálátlan 
feladat. Néha minden erőlködésünk kudarcot vall. De 
ha· eltaláljuk a megfelelő hangot, törekvéseinket mindíg 
siker koronázza. 

Az egyik háznál áll a patália. A férj és a feleség 
kiállnak az udvar közepére és ott veszekednek. Szid
ják egymást válogatott, díszes, szép szavakkal, mint 
az már ilyenkor történni szokott. A muzsikus lelkű, 
jókedvű fiatal szomszéd akaratlanul is fültanúja lesz 
a kellemetlen jelenetnek. Jódarabig tétlenül élvezi a 
jámhor füleknek éppen nem való hangzavart, majd 
hirtelen merészet gondol. Kihozza harmonikáját és 
odaáll vele a kerítés mellé, a veszekerlők közvetlen 
közelébe. 

Ott túl a rácson csak mondják tovább szákadat
lanul. De egyszerre mindkelten meglepetten elhall
gatnak, mert közelükben váratlanul felcsendül a dal: 

- Kár összeveszni velem! 
Szégyenkezve arra fordulnak, majd a mosolygó 

szemü szomszéd láttára ők is nevetve néznek össze 
és megbékélve megfogják egymás kezét. 

A szeretet mindíg rávezet arra, hogy meg tudjuk 
ütni azt a hangot, amelynek hallatára a békétlen 
szívek húrjain visszhangzani fog az Úr Jézus kíván
sága: 

- Békesség nektek! 
' A virágdíszes májusi oltárok előtt szívünk teljes 

melegével ezért imádkozunk jóságos édesanyánkhoz, 
a Béke Királynőjéhez is. Kérjük meg a minket vég
telenü! szerető szeplőtelen szívét, Istentől kapott nagy 
hatalmával siessen segítségére gyermekeinek. Csitítsa 
el szívük lázongó lüktetését. Csendesítse le az emberi 
indulatok háborgó ter.gerét. Mindenható Fiánál eszkö
zölje ki számunkra a lelkünket szent nyugalommal 
betöltő békesség kegyelmét. Hadd élhessünk békében 
Istennel és embertársainkkal egyaránt. S a világ felett 
felborult viharfellegek mögül is ragyogjon ránk a 
krisztusi béke boldog napsugara. 

-Irha: Pintér József 

A kereszténység kétezeréves történelmének sok lap
jára fel van jegyezve a Szűzanya segítségének ténye. 
Nincs kétség benne, hogy ezekben a feledhetetlen és el 
nem sikkasztható történelmi valóságokban mutatkozik 
meg legjobban az "lsten csaláinak győzöje" cím örök 
lényege és ma különösen aktuális alkalmazása. 

Május hava mindig a természet megújhodásának, az 
élet fakadásának, a sokat igérő zöld reménységnek ideje 
szakott lenni. Virágait istenes hívek viszik a csendesség
lelkű templomok Mária-oltárára, amely előtt összekul
csolt kézzel, az áhitat fehérfényű imái közben szakták a 
Szűzanyának elmondani szívük bánatát, örömét, vágyát 
és minden titkos gondolatát. 

Ez a templomlátogató Mária-tisztelet ma, a világ
háború vérpárás levegőjében megérthetően nagy lendüle
tet kapott. Mert van-e valaki közöttünk, akit valamely 
formában ne érintenének ezek a napok és évek, melyek 
a totális háború katlanában égnek? 

A fegyvereknek vasból és tűzből kovácsolt valósága 
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okozza, hogy gondok között, forró veszélyben, logcsikor
gató időket élünk. Milliók sínylődnek az istentelenség gaz 
erőszaka alatt. Milliók élete sír lel a légibombás, láng
szórós és géppuskás emberte/enségek miatt. Milliók esnek 
el a csatatereken. Milliók lesznek vakok, sánták, süke
tek, lalábúak, kezetlenek, sírig nyomorékok. Milliók hal
nak éhen. Milliók feje fölül ég le a hajlék. Milliók esnek 
áldozatul a járványoknak. 

Hát érthető, ha a katolikus világ a Szenfatya veze
tésével a szeplőtelen Szűzanya irgalmas Szívéhez fordul, 
esd és kiált segítségért: békéért és igazságért. 

Békét mondtam. De itt ne a pacilista demokraták 
szép szálamaira gondoljunk, melyekkel ezek csak a ma
guk pöffeszkedő kiváltságait és jólétét védelmezik. Hanem 
azt a békét kérjük, amelyet az evangélium termékenyít 
meg. Az a béke kell nekünk, amelyben élő szeretet van. 
Azért a békéért imádkozzunk, amely azt az örömöt szerzi 
meg, hoey jókedvvel dolgozhassunk, amely azt a bizta
tást adja, hogy higgyünk a testvériesség ölelésében, 
amely avval az erővel vértez, hogy legyen kitartásunk 
Isten szolgálatában. Azért a békéért könyörögjünk, amely 
örök cáfolata legyen annak a véleménynek, hogy: háború 
addig mindig lesz, amig a kavácsok vasat ka/apáinak. 

De igazságot is kérjünk. Olyan igazságot, amely nem 
tűr százléle értelmezést. Olyan igazságot, amely nem 
engedi állandósitani a társadalomban a csak élvezők és 
a csak igavonák osztályát. Olyan igazságot, amely nem 
könyöradományokat akar adni a nyomorgó tömegeknek, 
hanem becsületes munkával megérdemelt kenyeret. Olyan 
igazságot, amely biztosítja az Egyház és lelkek szabad
ságát hitben, erkölcsben, nevelésben és szervezkedésben: 
Olyan igazságot, amely a világot fojtogató kapitalizmus 
elpusztításából kiverekedie a szabad emberek általános 
jólé tét. 

Mindeme békevágyunkra és igazságkeresésünkre aztán 
a Szűzanyának csak egy felelete van: Tartsatok bűn
bánatot! 

Jól értsük meg: ez elengedhetetlen leltétele annak, 
hogy ő Isten segítségét biztosithassa részünkre közben
járásával. 

Ezért térdre szólít bennünket, hogy a bűnbánat kese
rűségei közölt a bűnnek reánk tekergőzött indáit lelejtsük 
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magunkról. Ez a munka megalázkodással, szégyennel és 
bánattal jár. Söt ennél is többel: vezekléssel! Zord kímé
letlenséggel kell végigvernünk magunkon az önmegtaga
dás ostorával, hogy igy az lsten kiengesztelésének e 
sz;olgálatával s az elégtételadás cselekedeteivel meghoz
zuk azt az áldozatot, amely minden bűnös életnek meg
mentője. 

Nehéz út, de az egyetlen, amelynek végén az any
nyira áhított béke és boldogság vár reánk Szűzanyánk 
latimai üzenete szerint. 

Az elmúlt világháborúnak tizmillió lakeresztje sem 
volt elég ahhoz, hogy annak borzalmaiból az igazi béke 
megszülessék. Politikai gyűlölségek, társadalmi ellentétek, 
gazdasági nehézségek azóta mind csak azon dolgoztak, 
hogy ez a második vilagháború kirobbanjon. Es tart 
immár negyedik éve. Hosszúra nyúlt őrjöngése az el
vadulásoknak. Ideje volna már, hogy mielőbb véget 
erjen. Hogy az emberiséget gyötrő töménte/1m szenvedés 
és ezeknek Iekete színei eltűnjenek az élet arcáról és 
jöjjön el a béke és az igazság megnyugtató kora. 

Hát ebben segitsen most a Szűzanya, lsten csafáinak 
győzőjel Legyen erősebb az ő hangja lsten előtt, mint 
az ágyúké és bombáké. Mert ezek elvették az emberiség 
hitét, erkölcsét, családját, szabadságát, becsületét, - és 
csak úgy talál vissza megint az Istenhez vezető útra, ha 
a Szűzanya irányítja. Terjessze ki ő lelettünk oltalmának 
palástját, hogy a rettenetes csatáknak dúlásai és öldöklé
sei közben a keresztény hultúra jövője tönkre ne menjen. 
Adja meg a bolsevizmus elleni harcunkhoz a kitartás 
kötelességét. Erősítse lel a világ lelkiismeretében az eddig 
kihullott minden csepp embervér tiltakozását arra, hogy a 
fegyver a kegyetlenkedés eszköze legyen védtelen embe
rekkel, aggokkal, nőkkel és gyermekekkel szemben. 

Egy dolog bizonyos. Éspedig az, hogy minél alapo
sabban és tökéletesebben teljesítjük a Szűzanya kívánsá
gát és felszólítását a bűnbánó és vezeklő életre, annál 
inkább, - sőt csakis így! - számíthatunk lsten védel
mére és gondviselésére. 

Ezért hát legyen a kiállásunk bátor a Szűzanya mel
lett. Legyünk tele iránta lelkesedéssel. Bizzunk benne. 
Higgyük, hogy ő az igazi segítség. Merjük remélni, hogy 
ő hozza a sikert: az igazság és béke elmaradhatatlan 
győzelméti 

A. Dia gy arság S:zentLároDiság-lis:ztelete 

Amikor Szent Wolfgang és hithirdető társai a 
kereszténység magvát hazánkban elvetették és az 
Szent István idejében szárbaszökkent. a középkor 
lovagi Mária-tiszteletét túlhaladóan a magyarság 
mélységes Szentháromság imádatával hódolt az egy 
igaz Istennek. S bár a Jézus Szíve-kultuszt megta
láljuk egyes nagy képviselőinek, mint Szent Mechtildis
nek személyében a középkorban is, mégis a milliók 
meghódítására csak Szent Margitnak adott kinyilat
koztatások után az újkorban indul. A Szent István 
korabeli kereszténység kultuszai: az Oltáriszentség, a 
szent Kereszt, a Szüzanya tisztelete mellelt a Szent
háromság irr·ádása. 

Egyházunk mindíg tanította, hogy minden élet fqr
rása a Szentháromság. Először is az isteni élet forrása 
és kerete, amelyben az Isten benső életét éli, másod
szor a világ, az egyén, ezen keresztül a nemzet éle-

Irt a: dr. NiederBiann 11!111..-án 

tének forrása kifelé. Az élet mozgás, tanítja az élet 
titkát kereső bölcselő, s ennek alapján méltán írja 
Scheeben, hogy ez a mozgás az Istenben a Szent
háromság. Különben merő, zord egyhangúság lenne 
bensőleg és híjával lenne az élet leglényegesebb alko
tójának: a mozgásnak, az áramlásnak, a tevékenység
nek. Ez a szentháromságos élet azonban bensőleg 
oly gazdag, hogy mintegy kiésordul és így kifelé az 
alkotás, a megváltás és megszentelés isteni tevékeny
ségében munkálkodik. (Misterien des Christentums 
23. o.) 

Ebbe az isteni tevékenységbe kapcsolta népét az 
országa jövendő sorsáért aggódó nagy király, s ezért 
Intelmeiben a Szentháromságba vetett hit megtartá
sára buzditja szent fiát: "A szent hitnek mi paran
csainkban az első helyet adjuk. A hit, melyröl szólok, 
ím ez: hogy a mindenható Atya Istent, minden terem-
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tetteknek alkotóját és az ö egyszülött Fiát, a mi 
Urunk Jézus Krisztust, ki angyaltól megjelentetvén 
születék Szüz Máriától és mind a világnak üdvössé
géért keresztfán szenvedett, és a szent Lelket, ki a 
prófétáknak és evangélistáknak és apostoloknak általa 
beszélt, tökéletes, oszthatatlan és szeplötelen egy 
Istenségnek lennie erősen higyjed és minden kételkedés 
nélkül tartsad. Ez a katolikus hit, melyet, miképen 
Athanáz mondotta, ha valaki hívségesen és erősen 
nem hisz, nem üdvözülhet. Ha valamikor is te hatal
madnak alatta találnál. mi távol legyen, olyanokat, 
kik a szent Hárornságnak emez egységét osztani, avagy 
kisebbíteni, vagy gyarapítani törekednének, tudjad, 
hogy ezek bizonyossággal bizonyost az eretnekek 
fejedelmének szolgái és nem a szent Egyháznak fiai. 
Ilyeneket pedig ne táplálj és ne oltalmazz"ál, hogy is 
az Isten ellenségének ne láttassál. Mert az efféle embe
rek a szent hitnek fiait mindenestöl fogván megmé
telyezik és a szent Egyháznak emez új népét ny;o
morultul megrontják. Hogy ez ne történjék, főképen 
gondod legyen." (Tormai Cecil: Kis magyar Legen
dárium.) 

Királyaink Szent István Intelmeit megfogadták és 
buzgón teljesítették, különösen Kálmán királyunk, aki
nek a Szenthárorr,ság-vasárnapra vonatkozó rendeletét 
a Világegyház is átvette. A Szentháromság ünnepéről 
tudnunk kell, hogy az Egyház többi ünnepeit tekintve 
elég késői. Míg a föünnepek és velök karöltve több 
Mária-ünnep már az első századokban kialakultak, 
addig a Szentháromságnak még nem volt ünnepe, bár 
az első zsinatok kifejtése alapján az Egyház mindíg 
hitte és imádta. A Szentháromság ünnepének miséjét 
a frank Alkuin misekönyvében találjuk először, és
pedig a nyolcszázas évekbőL Kálmán királyunk ren
deletére azután az ünnepet Magyarországon Pünkösd 
oktáváján tartották meg, s ennek alapján XXII. János 
pápa 1334-ben tette az egész Egyházra kötelezővé. 
Mintha az isteni Gondviselés a magyarságnak is tarto
gatott volna némi szerepet az ünnep kialakulásában, 
legalábbis annak időpontját tekintve. (Kat. Lex. Sz. 
Háromság.) 

Nemcsak királyaink lelkében volt mélységes imá
dás a legszentebb Háromság iránt, hanem a nép hívő 
gyermekének szívében is. Bizonyítja ezt az a tény, hogy 
sok templomot és kápolnát emelt a tiszteletére. Saj
nos, hazánkat ért sok viszontagság, tatárvész, török
dúlás, harc, háború templomainkat elpusztította, 
különösen a kisebb településekét De városainkat sem 
kímélte, nem egyszer fölégette, amikor a káptalani 
hiteshelyek okmányai is a tűz martalékává lettek, ahol 
erre nézve pontos feljegyzéseket találhatnánk. Mégis 
a föntmaradt gyér adatok ékesszólóan bizonyítják a 
magyarság tiszteletét az imádandó Szentháromság 
iránt. Az esztergomi érseki föegyházmegyében talá
lunk számos községet, amelyek az Árpádok koráig 
visszanyúlóan kimutatják, hogy templomukat a Szent
háromság tiszteletére szentelték. Igy Dunamocs 1208-
ban, Balassagyarmat 1291-ben, Révfalu a XII. sz.-ban. 
Vegyesházi királyaink idejében Barsfüss 1332-ben, 
Vághosszúfalva 1390-ben, Perbete 1499-ben. Ez a 
tisztelet késöbb sem szakadt meg. A törökhódoltság 
után Tallós 1672-ben, Nemesll.bony 1761-ben. Számtalan 
község kápolnát emelt a Szentháromság tiszteletére, 
mint a török hódítások m~gállítására végvárként az 
esztergomi érsek pénzén épített Érsekújvár. Leg
újabban pedig Nagysáp nevezte el templomát a Szent
háromságról 1925-ben. Hasonlóképen találunk azonban 
adatokat az ország valamennyi megyéjében. 
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A magyarság Szentháromság-tisztelete a legerő
teljesebb a XVIII. században. Ebben az időben műkö
dik nálunk a Trinitárius-rend. III. Ince pápának trónra
lépése után, 1198-ban az első intézkedései között 
találjuk párizsi osztálytársának, Matha bárójának: 
Szent Jánosnak és Valois Szent Félix-rendjének meg
erősítését, mely magát a Szentháromságnak szentelte 
és az akkor javában dúló keresztes-hadjáratok alkal
mával a szaracénok kezére került keresztény rabok 
kiváltását tűzte ki céljául. A rend már ötszázadik 
évfordulóját ünnepelte, amikor a bökezűségéröl híres 
esztergomi érsek, az ,.adakozás csodája'", Széchenyi 
György élete utolsó nagy cselekedetével letelepedé
süket lehetövé tette. A százhárom esztendős érsek 
már halálosan beteg volt, amikor a jezsuita atyák 
kérésére l. Lipót királyunk a Szentháromság fiainak 
rendjét figyelmébe ajánlotta. A prímás szívesen támo
gatta volna öket, de már végrendelkezett. "Imádkoz
zanak az atyák felgyógyulásomérf' bocsátotta el a 
pátereket a beteg főpap, mert arra gondolt, hogy ha 
felépül és érsekségének jövedelmét tovább élvezheti, 
az ezutáni összeget szívesen juttatja nekik. A patri
archális korú érsek csakhamar visszanyerte egész
ségél s félév mulva biztosította letelepedésüket 
Illaván 1695-ben 80,000 rajnai forinttal. 

Még ezt megelőzőleg a fiatal Rákóczi Ferenc, 
amikor átvette hatalmas atyai örökségét, nővérével 
Juliannával, Sárospatakon telepíti le öket, 26,000 
rajnai forintot ajánlva fel a kolostor és templom fel
építésére, míg fenntartásukra Patak, Borsi, Tokaj és 
Regec községek adóját, 1300 rajnai forintot fordítottak. 

A rendnek Ma~;yarországon kilenc virágzó háza 
volt. Az utolsó két alapítás Obudán és Budakeszin 
gróf Zichy Péter özvegyének, Bercsényi Zsuzsanná
nak, fiának Zichy Miklósnak és Zichy Ferenc györi 
püspöknek a nevéhez fűződik. A budakeszi rendház 
terveit a nagy Szentháromság-tisztelö padányi Biró 
Márton, veszprémi püspök hagyta jóvá, akinek egyház
megyéjéhez akkor Buda és környéke tartozott. Az 
óbudai Szentháromság-kolostor mint kegyhely nagyon 
látogatott volt. Évenkint 50,000 zarándok kereste fel 
a Szentháromság atyáinak templomát, hogy annak 
oltára elött lelkük megnyugvást találjon. Pünkösd 
napján a legkülönbözőbb helyekről, messzi vidékekről 
jöttek, s éjjel-nappal szólt a. dicsöítö Mária-ének. 
Kis-Boldogasszony ünnepén 10,000 búcsújáró könyör
gött az imádandó Szentháromsághoz. Nyári időben 
szöllömivesek sereglettek hozzájuk már kora reggel. 
úgyhogy öt órakor, söt még korábban mondottak 
szentmisét az atyák. Téli időben hét órakor volt az 
elsö mise, de a kegyoltárnál félóránkint mutatták be 
az áldozatot, föleg zarándokpapok. (Fallenbüchel: 
A rabkiváltó Trinitáriusok Magyarországon.) 

A papság és a nemesség mellett a magyarság hívö 
népe sem maradt el a Szentháromság atyáinak támo
gatásában és csak így vált lehetövé, hogy a rend 
kilencven esztendős müködése alatt tizenkét redernp
eiét vezetett a Balkánra, Oláh-, Török- és Lengyel
országba, illetve Kis- és Nagytatárországba. Sokezer 
magyar nyerte vissza révükön szabadságát, köztük 
sok magyar gyermek, kik a rabságban születtek. A 
rabkiváltó atyák másvallásúakat is hazahoztak, akik 
hálából visszatértek az ösi katolikus hitre. A rendnek 
száznegyven magyar tagja volt, akik méltón illesz
kedtek abba az egész Világegyházra kiterjeszkedö 
munkába, amely 900,000 embernek szerezte vissza 
szabadságát a századok folyamán. Erre a célra a 
kereszténység rajtuk keresztül öt és félmilliárd franket 
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áldozott, de az atyák gyakran vérükkel fizettek a 
hösiességért, hogy a szaracénok közé merészkedtek. 
Nem egyszer pedig, mikor pénzük elfogyott, saját ma
gukat adták váltságul, hogy hasonlóvá legyenek Ahhoz, 
aki "nem ezüstön vagy aranyon, hanem saját vérén 
váltotta meg a világot". A rendnek bensőséges lelki
ségére, áldozatos szellemére, szigorú életmódjára a 
legjellemzőbb, hogy ezt nemcsak hirdették, hanem éle-

Irodalo :.n 

Szabó József S. J.: VILÁGNÉZETI KONFEREN
CIÁK. II. Az. egyén és a. közösség röntgenképe. 
Budapest. Korda kiadása. 1943. 30 lap. Ára 30 fillér. 

A neves szerző immár második konferenciáját 
bocsátja közre. Ez az előadás. is elhangzott a buda
pesti Egyetemi-templom szószékén. A lelkes szerz.ő 
fiatal hallgatóit tartva szem előtt, lendülettel, mindíg 
érdekesen és újszerű beállítással nyujtja az előadás 
igazságtartalmát. Az Előbbi beszéd kifejtette, hogy a 
keresztény ember a legnagyobb individualista, de 
egyúttal a legnagyobb kollektivista is, mert a saját 
lelkét becsüli a legtöbl:!re, s mivel ezt értékeli, .azért 
képes hősi lendülettel a közösségéri áldozatot is hozni. 
Az ilyen ember nem Istennel, hanem önmagával 
harcol.. Csak az .harcol Isten ellen, aki önmagával 
szemben gyenge. Dosztojevszkij nagy inkvizitorát idézi 
a szerző, aki számonkéri Jézust, hogy miért utasította 
vissza a sátán három ajánlatát, de Jézus hallgat, 
azután megcsókolja az aggot és ez kiküldi őt azzal, 
hogy ne térjen vissza sohasem. A három küzdő Isten 
ellen ma a liberális individualizmus, a bolsevizmus 
és az extrém-nacionalizmus. Mennyit ártott a korlát
lan és szabad verseny nemcsak az emberi léleknek, 
de életnek is! Mennyit vétkezett mindkettő ellen a 
bolsevizmus és a túlzó nacionalizmus! Ha korunk 
boldogulni akar, akkor ne küldje el Krisztust, hanem 
hívja vissza, mert nála és vele van a menekülés 
korunk nagy világválságaibóL Ne ijedjtm meg a ma 
embere a . bemutatott röntgenképtőL Vezércsillaga 
felfelé mutat, ott van a szabadulás, ott van a menek
vés: Krisztus! A mindvégig érdekfeszítő konferencia 
könnyen élvezhető olvasmány és egyúttal segítség 
hasonló tárgyú előadások lartásához. Világos, meg
kapó és gyakorlati. Nemcsak a fiatalabb nemzedék
nek szól, mert tanulhat belöle az idősebb kor-
osztály is. · 

Pákozd y József:. KONGREGÁCióS BESZÉDEK. 
Budapest, 1943. Korda kiadása. 144 lap. Ára 3.20 P. 

A Mária-kongregáció immár majdnem négyszáz 
éve tömöriti a Boldogságos Szüz zászlaja alá a férfiakat 
és nőket, fiúkat és leányokat. Célja: Isten szolgálata 
és apostoli tevékenység a Szűzanya oltalma alatt és 
szellemében. Ez a két vonás tette és teszi ma is. 
aktuális~á a kongregációt, vonzza feléje a mélyebb 
lelkiségre törekvöket és tartja össze a legszorosabb 
egyesületi tevékenységre. A jelen könyv. szerzöje mint 
buzgó prézes maga előtt látta hallgatóit, a fiatal 
leányokat, akik ha nem is szóval, de lelkük vágyó
dásával annál sürgetöbben kérték, hogy vezesse őket 
a lelki életben, az üdvösség útján, felfelé Isten szent 
hegyére. A szolgálatkész és apostoli lelkivezető elő
adásaiból született meg a jelen könyv, mely a hall
gatóság lelkébe villantja a rnennyei lelki ragyogás 
tiszta sugarait, az elérhető lelki tökéletességet, így 
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tükkel valósították meg. Valóban, mi katolikusok 
büszkék lehetünk arra, hogy míg mások hosszú ·szó
noklatokat mondtak a hazafiságról, addig szent Egy
házunk fiai a krisztusi áldozatkészség hősi fokán 
szalgálták a magyarság szent ügyét, amit többek 
között a Szentháromság atyáinak élete és rnüködése 
is minden szónál hangosabban bizonyít. 

(F olytatjuk.) 

vezeti el hallgatóit és olvasóit a szép, igaz és jó 
birodalmában, az Istennek szolgáló életre és' az örök 
üdvösségre. A könyv négy részletben fejti ki és ada
golia a mélyebb lelkiség és fínornultabb Isten-szolgálat 
módozatait. Az első részben · megkapó és sokszor 
megrázó erővel buzdít az elérhető tökéletességre, 
mely a belső élet szépségének ápolásában nyilatkozik 
meg. A tökéletesség útjába sek akadály gördül, vagy 
az út mentén sok tényező gátol az előhaladásban, 
akárcsak az útszéli tövisek. Ilyen szúró-szaggató 
tövisek a súlyos és bocsánatos bűnök, a ·testiség, 
a bűnveszélyek, a hiúság és kevélység, a nagyravágyás 
és a világ csábítása, rossz példa, babona, képmutatás, 
pletyka és megszólás, lelki aszottság és a gyötrő 
aggályosság. Viszont ha elkerüljük e töviseket, akkor 
mindjárl olyan segítség kínálkozik rninden oldalról, 
amivel könnyű lesz az Isten felé emelkedő és szárnyaló 
élet. Ilyen nagy segítség a bizalom Jézus Szíve iránt, 
legyen példaképern a Szűzanya, kísérőink és útitár
saink az angyalok. De törekedjél önismeretre is, hogy 
ez lehetséges legyen, vizsgáld meg lelkiismeretedet, 
legyen állandó lelkiatyád, gyakran gyónjál és áldoz
zál, szeress imádkozni, tudj elmélkedni, végezz lelkí
gyakorlatot és önmegtagadást', müveld magad, neveld 
akaratodat, légy mindíg alázatos. Ilyen beállítottság
gal haladva, a földi életben megtalálod Isten kegyel
mét minden körülmény között, a magasba tekintesz, 
nem csüggedsz a szenvedésekben, nem homályosodik 
szemed a bajokban, hanem világosan látsz, minden
ben tudsz tájékozódni, mindíg egyenesen állsz és 
állandóan felfelé haladsz Isten szent hegyére: a töké
letes élet útján az örök üdvösség felé. A könyv elő
nye, hogy mindezt közérthetően mondja el, sok 
példát szö bele az egyes részekbe, így rnondanivalója 
egészen életközel, vonzó és megkapó. Lelki olvas
mányul, beszédekhez fcrrásul kitűnő. 

Gerely Jolán: MAJD HA ASSZONY LESZEK •.• 
Budapest. Korda kiadása. 1943. 251 lap. Ára 5.60 P. 

Rendkívül érdekes könyvvel lepi meg Gerely Jolán 
nagyszámú olvasóközönségét és a magyar társadal
rPat. Két leány életének filmje pereg le a mű lapjain, 
ahogy még az i!>kola padjaiban foglalnak helyet, 
azután nőnek, nagyok lesznek és elindulnak az élet
úton a felserdült leányságtól a késő öregkorig. A 
könyv levélalakban közöl minden tudnívalót, a kato
likus élet elveit fel!orakoztatja, meg:mutatja a vallá
sos élet boldogságát, felvillantja az eliramló idő 
minden kérdését, ami egy nő életében felvetődhet. 
Elvei a hamisítatlan katolikus életelvek, melyek 
érvényesek mindenkire nézve, minden helyen és min
den időben, bármílyerr társadalmi osztályra és min
den foglalkozásra nézve. Nem magaslatokon jár a 
szerzö, hanem egészen életközelbe hoz minden ·kér
dést, ezért olyan élményszerű, folyamatos, érdekes és 
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lebilincselő. Nincs a könyvben semmi perzselő vagy 
érzékies, izgató vagy bántó, hanem mindenben rend
kívül fíRDm tapintat és tartózkodás, de e mellett 
nyíltság és szókimondás nyilatkozik meg. A leányok
nak szóló könyvek általában csak a házasságig 
kalauzolták el védettjeiket, azon túl a legtöbbnek 
nem volt mondanivalója, pedig ekkor is mennyi kér
dés, kétely és megoldatlan kérdőjel mered a fiatal
asszony elébe. A tapasztalt szerzö éppen ezekre az 
évekre irányítja figyelmét, mintegy kézvezetőt ad 
azoknak, akik mellett nem áll jólelkű barátnő vagy 
gondos édesanya a sorsfordulókon. A mai leányifjú
ság jelentős hányada, elsősorban a városban fel
növekvökre gondolunk, az iskola padjaiból vagy hiva
talba kerül, vagy gyárban dolgozik vagy másképen 
keresi meg kenyerét, de mindíg a családi élet meleg 
keretein kívül. E kiszakítottság hozza magával, hogy 
a házaséletbe kerülö leány nem ért a háztartáshoz, 
nem tud takarítani, nem jól főz, nem ismeri a be
osztást, vagyis tájékozatlan a legfontosabb és leg
egyszerűbb kérdésekben. Milyen nagy áldás ezzel 
szemben azoknak az élete, akik édesanyjuk mellett 
szoknak bele mindebbe. Ezeknek sem fölösleges e 
könyv, de egyenesen nélkülözhetetlen az előbbiek
nek, mert lelküket alakítja, felhívja figyelmüket 
későbbi hivatásuk kereteire. A könyv hét fejezetben 
nyujtja mindazt, ami nagyobb vonásaiban a női hiva
tással a családi élet keretei közölt kapcsolatos. Két 
főirányi mutat be, nem mintha nem lehetne több is, 
de a kettőtől jobbra vagy balra helyezkedik el mind
egyik. A könyv Kató és Piroska levelezésében mu
tatja, hogy milyen problémák adódhatnak egy leány 
és később egy asszony életében. Kató gondos anya 
mellett nevelkedik és tanítónőképzőben készül jövő 
hivatására, míg Piroska egy félvilági környezetben 
serdül naggyá. Piroska bankba kerül, ahol megszerel 
egy fiatalembert, félreértve annak érdeklődését, mert 
ez csak lelkét akarja megmenteni, közben Piroska jó 
útra tér, de csalódása csaknem megbontja lelki egyen
súlyát, Margit nevű hivatali társa menti meg a ka
tasztrófától. Közben Katóval levelezik, aki hűséj!esen 
vigasztalja és tanácsokat ad neki a lelki életre. Katót 
elveszi Tibor, de Piroska sem marad magára, mert 
Kató rokona, Győzö kéri meg kezét. Katóék családi 
élete tiszta, boldog, eleinte Piroskáé is, de azután itt 
beáll a házastársak között az elhidegülés, majdnem 
válnak. Piroska kisfia meghal, leánya felnő sok szóra
kozás között, fiatal élete fásulttá lesz, anyjától el
hidegül, ez is ismét elkanyarodik a teljes katolikus 
élettől. Meg-megszakadó levelezésüket újra kezdik és 
folytatják, közlik egymással gondjaikat, terveiket Kató 
mindíg a helyes álláspontot képviseli, de nem így 
Piroska, akit el-elfog az otthonlátottak és tapasztal
tak komor emléke s sokszor a meredélyre sodor. -
Ez röviden a könyv tartalma. E keretek közé ágyazza 
be a s;zerzö elveit, melyek teljesen katolikus elvek, 
képviselik a hamisítatlan krisztusi életirányt A neve
lés, szórakozás, családi élet, kötelességteljesítés, há
zasélet, válás, háztartás, gyermekáldás kérdése mind 
szőnyegre kerül. Található a könyvben utalás a gya
korlati hitéletre, egyesületi tevékenységre, lelkigya
korlatok végzésére, a kísértések elkerülésére, a jóban 
való gyarapodásra, Isten buzgó szolgálatára. Vagyis e 
könyv valóban elkalauzolja a leányt az iskola padjai
tól a boldog házasságig, a hűséges házaséleten át a 
(:yermeknevelésig, a gyermekneveléslől a késő nyugodt 
öregségig, vagyis· az egész földi életen keresztül. A 
hét részből álló könyv, a sok megható levelet, kér-
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dést és feleletet tartalmazó mű szemnyitogató és való
ban nemesítő hatásúnak bizonyul. Hisszük, hogy sok 
leánynak és fiatalasszonynak az életét tesz:i szebbé, 
boldogabbá és tartalmasabbá. A mű pedagógiai értéke 
elsőrendű, ilyen még nem jelent meg magyar nyelven, 
de talán más nyelven sem. Méltó, hogy minden serdülő 
leány, fiatal anya és hitves, de az idősebb korosz
tályok is szívesen olvassák, mert sokat tanulnak belöle 
saját és környezetük javára. E könyv minden serdülő 
leány, minden asszony kezébe való, de a férfivilág 
is okulhat belőle. 

AVILAI NAGY SZENT TERÉZIA LEVELEI. For
dította Páter Emő kármelita. Első kötet. Kesrlhely, 
1943. Kármeliták kiadása. Korda-nyomda. 718 lap. 
Ara 15.- P. 

A szentek lelki világát és személyiségét legjobban 
leveleik tükrözik, met·t itt spontán módon nyilatkozik 
meg belső világuk, gondolkozásuk és egyéniségük. 
Ezért nagy hálára kötelezte P. Szeghy Ernő az 
olvasóközönséget, hogy - amint nevezi - a Szent
anya leveleinek eredeti spanyolból való fordítására 
vállalkozott, s a kármelita rend gróf Hunyady Imre 
támogatásával kiadta művét. A közölt 216 levél vilá
got derít a spanyol egyházi viszonyokra egy meg
újuló rend életében, de elsősorban Szent Terézia 
gazdag tevékenységére. Mennyi gond, buzdulás, lán
golás, sürgetés, szent türelmetlenség, emésztő égés és 
hevület nyilatkozik meg e levelekben! Terézia nővér 
a spanyol stílus mestere volt, a magyar fordítás is 
érzékelteti ezt a művészetet, mintául szolgálhat 
hasonló kiadványok előkészítésére és közzétételére. 
Nagyon ajánljuk P. Ernő fordítását a lelkiségre törek
vőknek, mert a nagy Szent tanítása állandó ösztön
zésül szolgál belső életük rendezésére és Isten tet
szése szerinti alakítására. 

PAPI LELKISÉG,. Kiadványsorozat Szerkeszti 
Hunya Dániel S. J. 1942/43. év. 3. szám. Korda
nyomda. 200 lap. Ara 3.- P. 

A szegedi egyházmegyeközi szeminárium spirituá
lisa iskolát csinált, mikor e kiadványsorozatot el
indította. A jelen füzet, helyesebben már kötet is 
folytalja áldásos munkáját, mikor olvasói figyeimét 
felhívja a lelki élet mélységeire, melyekre a Krisztus 
Szíve szerinti papnak állandóan törekednie kell. 
További fejezetek és részek a jópásztori szellemre, 
önképzésre, egységre, a lélek belső várának erősJ
tésére, a liturgia szerelelére és átélésére, a szerzetes
pap lelki világára tereli a továbbképzés irányítását. 
Nagyon jó, amit a magyar nép papjának képzéséről, 
a szemináriumi életről és a kispapok egymásközti 
kapcsolatáról mond. A cikkirók nem általánosságokat, 
hanem valóban elevenbe vágó kérdéseket tárgyalnak. 
Épülés és felbuzdulás jár e füzet olvasása nyomán. 
Az áldozópapi szeniségre törekvök kezéből nem hiá
nyozhat e kiadvány. 

Erdey Ferenc: A LÉLEK MAGANYABAN. Elmél
kedések lelki napra. Lelkiélet kis könyvei 45. Szalézi 
Művek kiadása, 1942. Ara 80 fillér. · 

Amikor elsötétedik körülöttünk a világ, sokan 
megértik Isten hívó szavát és engesztelő élettel felel
nek reá. Ilyen engesztelő lelkekhez szólnak a kis 
könyv elmélkedései. A mulandó dolgok sötét hátteré
ben szépen kibontják a Jézus Szívével egyesült élet 
gazdagságát. A szerző édesatyja emlékének ajánlotta 
írását, aki hazaköltözött a mennyei Atyához. Ez a 
gondolat és a hozzá fűződö kedves élmények mély és 
tiszta emberi érzésekkel telitik az elmélkedéseit. 



ÚJ MAGYAR KÖNYVEK: 

Gerely Jolán: Majd ha asszony leszek. Kitűnő taná
csok serdült leányok és asszonyok részére. Minden 
problémára, ami egy nő életében előfordulhat, vála
szol. Pompás gyakorlati kézikönyv. Nagy pedagógiai 
tudás, gyakorlat~ érzék jellemzi. Márton Lajos mü
vészi rajzaivaL Axa 5'50, kötve s·- P. 

Szivós Donát: Magyar vagyok. A mai idők legaktuáli
sabb könyve. Erdekfeszltő, lekötő, meggyőző olvas
mány. FéJ;fi és ifjú, leány és asszony élvezettel for
gathatja. Axa fűzve 5'50 P. 

Pákozdy József: Kongregációs beszédek. Nagyszerű 
segédkönyv minden egyesületi vezető részére. A 
tökéletességi;e sarkal meggyözöen, mindenki számára 
érthetően. Ara 3'20 P. 

Szabó József: Világnézeti konferenci!ik. ll. füzet. Az 
egyén és a közösség röntgenképe. Ara 30 fillér. 

Viktor Csaba: Jézuska kis virág~i. Kedves kis elbe
szélések kisgyermekek részére. Ara t ·so P. 

P. Szeghy Ernő: Avilai Nagy Szent Terézia levelei. 
~16levelet tartalmaz a nagy Szentnek kitünő könyve. 
Ara 15'- P. 

Dr. Török Jenő: A katolikas autonómia mozgalom. 
1848-1871-ig. Ada.Jékok a magyar liberális katoliciz
mus történetéhez. Ara 14'- P. 

A tizenkét Pius. Az Egyházban eddií! uralkodott 12 
l'ius nevü pápának élete. Érdekes, hogy valamennyi 
a mostanil~oz hasonló sorsdöntő időben volt az Egy
ház feje. Ara 25'50 P. 

Hatodik kiadáshan megjelent: 
P. Gausz Tibor S.J.: Jegygyűrűért című kötete. Nagy

leánydk nélkülözhetetlen könyve. Ugyanaz, ami a 
qúknak Tóth Tihamér: Tiszta férfiúság cfmü müve. 
Ara 3·so P. 

Tömegterjesztésre ajánljuk: 
Kiváló fénnyel szenteljük meg május hónapját! 

Ára 5 fillér. 
Xll. Pius pápa imája Szüz Mária szeplötelen Szívé

hez. Ára 2 fillér. 

Május havában jelenik meg: 

Dr. Walter János: Üdvözlégy Mária cimű müve, máso
dik kiadásban. A loretói litániát magyarázza. 

IMAKÖNYVEK: 

Bus Jakab S. J.: Lelkitükör. A legjobb magyar nyelyen 
írott segédeszköz a szentgyónás elvégzéséhez. Ara 
50 fillér. 

Dr. Czapik Gyula: Katolikas férfiak imakönyve. Kis 
zsebalakú imakönyv, amelyben minden fontos ima, 
miseszöveg benne van. Kevés ének is. Kemény
kötésben 2·-, vászonkötésben 2'50 P. 

Gyenis András. S. J.: Krisztus munkása. lmakönyv 
énekekkel. Ara 4'- P. 

Reiners: Mária segits l lmakönyv minden Mária-tisztelö 
részére. Mise- és alkalmi imákat tartalmaz. Kemény
kötésben 3·-, vászonkötésben J·5o, vászonkötésben 
aranymetszéssei 5'50, egyszerű papírkötésben 2·- P. 

Bangha Béla S. J.: lmakönyv a müvelt katolikas 
közönség számára. Ara 4'40 P. 

Horváth Domonkos ferences atya: Pax et bonum! 
Magyarázatokkal ellátott imakönyv felnöttek részére. 
Vászonkötésben 2·50, aranymetszéssei 3'50 P. 

Keresztelési oklevél 
díszes, színes kivitelben. 

Tartalmazza a megkeresztelt összes jogait. 

Ára 80 fillér. 

Elsőáldozók részére imakönyv: 
Poppe-Mátray: Az isteni Gyermekbarátnál. Vászon

kötésben 2·20, · bőrkötésben 7·50, celluloidkötésben 
7·50 P. 

A hítoktatás "súlyos kötelességét" végző ft. papság 
és világiak legjobb segítője a 

KATOLIKUS NEVELÉS 
(Kat. Hittanárok és Hítoktatók 
Egyesületének Közlönye) 

európai színvonalon álló, Magyarországon az egyetlen 
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos 
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi s·- P. 
Ingyen mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal: 

BUDAPEST, ll., SAN MARCO-UTCA 50. 

(Papnövendékek 500 o kedvezményt élveznek.) 

Előkészület az első szentáldozásra: 

Gábriel Antal: Feri álma. Hogyan tanitotta a kis Ferit 
a,z őrzöangyal bánatot inditani a szentgyónás előtt? 
Ara 30 fillér. 

Jézus jön hozzátok. Szép történet, mely buzgóságra 
sarkallja az elsőáldozókat Ara 16 fillér. 

Jézusom l Tied a Szivem. Több, egész életre kiható, 
szívbemarkoló példa és történet. 20 fillér. 

Blaskó Mária: Jézuska és én. Elbeszélés arról, hogy 
hogyan kell a Jézuskával élni. 34 fillér. 

Szentáldozás előtti és utáni ima négy oldalon. 
4 fillér. 

Elsőáldozók részére ajándékkönyvek: 
P. Pál: Itt vagyok én is! Egy kisleány csodálatos első

áldozása. 60 fillér. 
Farkas Éva: Csintalan Csöppi és Pajkos Palkó; 

Harminc javító hatású történet. 3'40 P. 
P. Félix: Akik üldözést szenvedtek az igazságért. 

Két kis elsőáldozó története, akik az angol egyház
üldözés idején börtönben végezték első szent
áldozásukat 1'20 P. 

Blaskó Mária: Jézuskával, angyalkával. 
képpel ellátott jézuskás és angyalkás 
6·- P. 

Többszínű 
történetek. 

Stettner Emml: Királyfia, királylánya. Történetek a 
szentségröl. l'- P. 

Tanuljunk a Jézuskától. Jézuska-legendák. 1'30 P. 
Sudbrack-Csávossy: Az Úr Jézus kis kegyeltje. 

Gyakorlati útmutatások a korai áldozás megvalósítá
s.ára anyáknak, nevelöknek és lelkipásztoroknak. 
Ara 2·- P. 

D. Szab ó Ern ö: Tavaszváros. Kegyelmi életre nevel ö 
mesék. l 50 P. 



Értékes életrajzok: 

Blaskó Mária: Kaszap István útján. Felnötteknt:k, 
különös tekintettel a családokra, külön kivehető 
gyermekeknek szóló melléklettel. 2·- P. 

P. Csávossy Elemér S. J. : Egy leányélet elindul 
a jó Istenhez vezető úton. Képek Bogner Mária 
Margit életéből, magyarázó szöveggel. 20 fillér. 

P. Csávossy Elemér S. J .: Érd angyala. A 10 évvel 
ezelőtt elhúnyt érdi vizitációs nővér erényeit ismer
tető könyv. 2·20 P. 

P. Csávossy Elemér S. J.: Egy élet Jézusért. Egy 
fiatal kongreganista leány életét, erényeit frja le a 
jeles szerzö. 70 fillér. 

Kasbauer Szixta nővér : Isten vésője alatt. Fordította: 
Gerely Jolán. Janssen Arnoldnak, a steyli missziós 
nővérek alapítójának eseményekben gazdag élet
története. 4'80 P. 

Lucie Christine, a XX. század nagy misztikusának 
naplója. Misztikus életrajza egy francia nagyvilági 
hölgy és többszörös családanyának. Rendkivül épü
letes, főleg családanyák részére. 4'- P. 

P. Petruch Antal S. J .: Jézus Szíve Apostola. P. Biró 
Ferenc kiváló pap, szerzetes, tanár és nevelő volt. 
Jézus Szivének nagy apostola, e~tyházi iró és hit
szónok. Életének olvasása mindenkire nevelő és 
buzditó hatással lesz. 4'80 P. 

Tiefenthaler József: Budapest apostola. Kánter Károly
nak, az Oltáregyesület első igazgatójának, a szegények 
nagy jótevőjének élttét tárja olvasói elé. 3'40 P. 

Zak ar András: Tihamér püspök élete, ahogyan kor
társai látták. Tóth Tihamér veszprémi püspöknek, 
a hires egyetemi hitszónoknak életét tartalmazza 
Zakar András kedves közvetlenséggel megírt műve. 
Ára 4'- P. 

Dr. Wolkenberg Alajos: Boldog Colombiere Kolos 
jézustársasági atyának élete és lelki naplója. 
Mély lelkiséggel megirt mű, mely egy 30 napos lelki
gyakorlat feljegyzéseit örökiti meg. Különösen Jézus 
szeniséges Szivét tisztelöknek nagy érték ez a munka. 
Ara 1'90 P. 

Könyvek a Szűzanyáról: 
Újdonság: 

Dr. Walter János: 

Ü D V Ö Z L É G Y MÁR l A! 
Il. kiadás. 
A loretói litániát magyarázza, értékes, 
szép elmélkedések alakjában. 

Csávossy Elemér ~ · J.: Ave Maria. Értékes beszédek, 
elmélkedések Ara kötve 6'50 P. 

Csávossy EleJ!Iér S. J .- Grignon : A tökéletes Mária
tisztelet. Ara 2·- P. 

Liguori Szent Alfonz: Szüz Mária dicsősége. Elmél)<e
dések és lelki olvasmányok a Salve RegináróL Ara 
1'50 P. 

Polloi: Éljünk Máriával. Szüz. Mária erénye szerinti 
életre lelkesftö gyakorlatok. Ara 1'50 P. 

Tóth: Májusi virágoskert. Május mingen napjára egy
egy példával illusztrált olvasmány. Ara 1·- P . 

Varga: Szűz Mária lelke.. Sz űz Mária iránti szeretetre 
nevelő elmélkedések. Ara 2'80 P. 

Wimmer: Magnificat. A Boldogságos Szent Szűz magni
ficatjáról konlerencia-beszé~eknek vagy lelki olvas
mánynak alkalmas anyag. Ara 3'60 P. 

Könyvek apák-anyák napjára: 

Blaskó Mária: Apák-anyák napja. Beszéd~k, versek, 
énekek, színdarabok gyermekek részére. Ara 5·- P. 

Horváth M. Emerenéia: Ünnepeljünk. Felköszöntők, 
versek, kis szfndarabok. Elsőáldozásra, évzáróra, 
hazafias ünnepre, jubileumra, karácsonyra, Krisztus 
Király-ünnepre, különbözö alkalmakra, Mária-ünne
pekre, névnapra, püspökfoga,dásra, szentek ünnepére, 
újévre, újmisére, zárdában. Ara 4'50 P. 

Missziós könyvek: 

Endrődy László S. J .: Itt vagyok, engem kűldj l 
Duchesne Philippine Szent Szív szerzetesnönek, a 
l~ Ikes misszionáriusnönek regénynél érdekesebb élete. 
Ara 1'80 P. 

Plattner-Waigand: Jezsuita mandarin. Schali Ádám
nak, a hires. jezsuita csillagásznak és misszionárius
nak élete. Ara 1'50 P. 

Cser László S. J . : Jelenvalók és Örökkéva,lók. Mély
séges szép, lelket elragadó gondolatok. Ara 1'80 P. 

Charles-Gálffy S.J.: Apostoli lelkeknek. Charles S.J. 
gondolatai és elmélkedései, melyek érdeklödést kel
tenek a misszió gondolatai iránt és szeretetre tüzel
nek a kereszténységen kivül álló pogányok lelke 
megmentése érdekében. 2·20 P. 

Hazafias és alkalmi beszédek: 

Kenyeres Lajos: Szebb jövő. Levente-beszédek az év 
minden vasárnapjára és minden ünnepére. Ára 5'- P. 

Gangyi Ferenc: Istenért, hazáért. Első részében haza
fias és alkalmi beszédeket, második részében pedig 
katona-beszédeket tartalmaz. Ára 3'40 P. 

Bérmálkozóknak, megbérmáltaknak és intelligens 
katolikusoknak nagyon ajánljuk dr. Ervin Gábor: 
Krisztusi nagykorúság cimű könyvét. Ára 2'80 P. 

Ajándéktárgyaknak rendkívül alkalmas 
iparművészeti munkák: 

Fényképalbum 
Irómappa 
Papírkosár -
Könyvállvány 
Könyvborító 
Könyvjelzők 

10'50 p 
15'- p 

13'50, 18'- p 
- - 13'50 p 

-7.-, 7'50, 9·-, 10'50, 12'- p 
-·60, -·so, 1·- P árban. 

Mindegyik választékos dfszítéssel. 
Van modern, antik, térképes stb. 

ll. könyvek -megrendelfjetök a Korda könyv.keres.kedé.sében,. 
Budapest,. VIII.,. Hlks:zát.fj Kál-mán-tér 4. szá-m. 

Nromatott : Korda R. T. nTomd,jábao, Budapeat, Vlll .. C.epre~by-utca 2. (Felel6a : Mein~r Ferenc. l 
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Eletutunkon UJra elérkezett az áldott napsugárban kalászt érlelő 
június. A két szent tűz ünnepe. Unnepe a piros nyelvek alakjában imbolygó, 
pünkösdi lelket kigyujtó tűznek és a Jézus Szívéből előtörő tűznek. 

A ragyogó hit, édes reménység és izzó szeretet tüzének. 

Nagy szüksége van ma a világnak e sze nt tüzekre! Hiszen annyi 
tisztátalan és vészes tűz lobog mindenfelé! Tűz ég a gyárak olvasztó
kohóiban, gőzhajók, mozdonyok kazánjaiban. Halálos tűz csap ki az 
ágyúk torkán i fékezetlen indulatok, önös szenvedélyek sötét tüze 
parázslik milliók szívében. Szenvedő, fáradó, megpróbált embereknek 
ma nem ilyen tüzekre van szükségük! E tüzektől fagyos marad a szí
vünk, betegségbe hervad a lelkünk. 

Zarándokulunkon más tüzekre van szükségünk! Nekünk az lsten 
lelke mélyen tiszta lánggal, természetfeletti fénnyel égő, a Szent Szív
ből kipattanó tűzre van szükségünk! Hogy e bűnös földön az Igazság 
végkép meg ne haljon, az lsten képére teremtett emberből állat ne 
válj on. Hogy a kegyelem bűnön, gyengeségen, halálon diadalt arasson i 
hogy csataterek, temetők, rombadőlt, sivár világ felett új élet, fehér liliom, 
illatos rózsa fakadjon! Hogy minden állhatatlan, félénk, hűtlen tanít
ványból bátor hitvalló, példaadó apostol váljon! Hogy a túltengő test
kultusz mellett a lélek örök igénye, vágya is szóhoz jusson! Mert az 
istenszerető, áldozatos Jelkekből van kevés ezen a világon! 

A bizalom, töretlen hűség s a bűnnel ellenkező tiszta erkölcs 
küzdelmes útján járók hitét acélozza, akaratát edzi, munkáját tökéle
tesíti, vallásos öntudatát új ideálok szerelelére gyujtja a Jelkek felvirá
goztatásának s gyümölcsöt érlelésének csendes, hivatásos munkálója: az 

W (4 .. ~ Cikkeivel bensőséges munkára, hősi harcra serkent. Bizlatást 
&.J .a un~ és pünkösdi tüzet ád. Szereleltel édesget mindeneket a Szent 

~==========·= Szívhez a testvérek megértő közösségében. Nyujtsuk hát át 
;;;; jólelkűen, szereleltel az Utunk egyes számait az életgondok, 
bajok, harcokban megfáradottaknak, lelki-testi betegségben gyötrődő testvéreinknek! 
Nagy jól cselekszünk vele! A Szentlélek lsten titokzatos útját egyengetjük ezzel s a 
Szent Szíy tiszteletét terjesztjük s magunknak is kegyelmet, érdemet szerzünk vele. 
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XL Pius pápa hatalmas dolgozószobájában az 
íróasztalon egy magas Jézus Szíve-szobor állott. 
Zichy érsek ajándéka. A pápa a nap legnagyobb 
részét az íroasztaJ mellett töltötte s szemét gyak
ran emelte fel a hófehér szoborra, melyet magyar 
márványból magyar kéz faragott. Előtte mon
dotta el elsőízben engesztelő imáját, amelyben 
életét ajánlatta fel a békéért. Az úr el is fogadta 
az áldozatot. Nem sokkal a felajánlás után, 1939 
elej én magához vette. De még nagyon sok életnek 
az áldozata, engesztelése, imája, az egész európai 
kereszténység elmélyülése, megtisztulása szüksé
ges ahhoz, hogy Isten megadja nekünk az igazi 
(és igazságos) béke ajándékát. Előbb azt akarja 
látni, hogy mi magunk megigazuljunk, vagyis a 
kegyelemben és a kegyelemmel éljünk, méltóan 
az istengyermekség hivatásához, őszinte és igaz 
szeretetben. Akkor fog megérni a mi igazságunk 
gyümölcse: a béke. "Opus iustitiae pax." 

Add, Uram, hogy testemben-lelkemben érezzem 
a te szenvedésedet, szívemben a te szeretetedet. 
Igy imádkozott Assziszi Szent Ferenc a feszület 
előtt. Égő szívének vágyából bennünk is lobogjon 
valami. Itt állunk a kereszten megnyílt szentsé
ges Szív előtt s megnyílik a rni szívünk is. 

1. Uram, te részesíteni akarsz a te szenvedé
sedben. "Akí utánam akar jönni, vegye fel ke
resztjét és kövessen engem." A keresztet nem 
lehet kikerülni. Mindenkinek át kell mennie a 
földi próbatételen. És csak az lehet boldog, aki 
megadással, krisztusi lelkülettel viseli a keresz
tet. Mert nincs üdvösség semmi másban, mint a 
mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Az ő 
keresztje éppúgy az Élet fája, mint az ö Teste 
az Élet kenyere. 

A keserűséggel vagy gyülölettel viselt kereszt 
romlást jelent és Krisztustól való eltávolodást. 
Aki pedig kerüli a keresztet, az Krisztust sem 

, találhatja meg. Csakis a kereszt útján követhet
jük őt, a mindennapi önmegtagadások, lefékezett 
szenvedélyek, megad;íssal viselt szenvedések hoz
nak közel szentséges Szívéhez. 

Uram, te részesíteni akarsz szenvedéseidben. 
Hisz látjuk Szent Pál apostol életében, a damasz
kuszi úton, Szent Máténál az utolsó ítéletről 
szóló példabeszédben: te a szemfedésben vagy 
legközelebb hozzánk. A kereszten nyílik meg 
szentséges Szíved, a szenvedésben azonosítod 
magadat élő tagjaiddaL Minden szenvedés, meg-

1 
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próbáltatás, mel-yet ,krisztusi lelkülettel ViÍiselünk, 
részesedés Krisztusban. Ö jár köztünk a sok szen
vedőben, hogy próbára tegye hűségünket a sze
retetben: "Éheztern. és ennem adtatok, szomjú
hoztam és innom adtatok, idegen voltam és be
fogadtatok, mezítelen és felruháztatok engem, 
beteg voltam és meglátogattatok engem, fogság
ban voltam és eljöttetek hozzám." (Mt. 25, 
3~36.) De nemcsak közöttünk jár az úr Jézus, 
hanem bennünk is i meglátogat a szenvedésben, 
hogy próbára tegye türelmünket és készségünket. 
A,kJkor teszünk leginkább bizonyságot arról, hogy 
valóban szeretjük Krisztust, amikor a nehézségek 
közepette is kitartunk mellette, a kísértések 
ellenére sem tagadjuk meg, önmegtagadás és le
mondás árán is kitartunk az ő parancsolatai, 
szentséges Szívének sugallatai és saját jó el
határozásaink mellett, mindenkor és mindenkép 
arra törekedvén, hogy ne okozzunk fájd~lmat jó
ságos Szívének és meg ne bántsuk újabb bűnnel 
azt, aJci miérettünk annyit szenvedett. 

Uram, te részesíteni akarsz ,sz>envedéseidben 
azért is, hogy a szenvedés által minél magasabbra 
emelj mindíg közelebb szentséges Szívedhez. 
A szenvedésben vagyunk legközelebb Istenhez és 
leginkább hasonlók J.ézus Szívéhez. Sem tudás
ból, sem vagyonból, sem szépségből nem adha
tunk neked eleget, mert hiszen neked nincs szük
séged ·tudásra, kincsre, szépségre, aki magad 
vagy a Bölcseség, a Jóság, a Szépség, az Igaz
ság. De kedv~sen veszed a mi áldozatainkat, 
önmegtagadásainkat, szenvedéseinket, mert ez a 
legtöbb, a legkiválóbb, amit adhatunk. Semmi 
másban nem dícsekedhetünk előtted, mint Krisz
tus keresztjében. Mert a Jézus Szíve szándéka 
szerint víselt kereszt vísz be az örök életre. N os 
autern gloriari oportet in cruce Domini N ost ci 
Iesu Chi'isti - (Szent Ferenc szavaival: Ma di 
questo solo ci possiamo gloriare, cioe delle nostre 
iD.fennita e portare ogni giorno la croce santa 
del Signor Nostro Gesu Christo). 

2. Uram, te részesíteni akarsz a te szereteted
ben. Mert csak úgy lesz értékes az én keresztem 
és szenvedésem, ha · szeretettel, éspedig krisztusi 
szeretettel tudom elviselni. Szeretet nélkül a te 
színed előtt még a kereszt sem kedves. Szeretet 
nélkül a szenvedő szív sem hasonlít szentséges 
Szívedhez. 

Részesíteni akarsz a legszentebb Szív szere
tetében. A te szereteted a kereszten volt a leg
nagyobb, a legszentebb: ott nyilatkozott meg leg
inkább, ott nyílt meg a te szentséges szent 
Szíved. 

Uram, te azt akarod, hogy a mi szívünkben 
is égjen a te szeniséges Szíved szeretete. Azt 
akarod, hogy őszintén mondjuk és törekedjünk 
megvalósítani az imát: "alakítsd szívünket a te 
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Srived szerint". Azt akarod, hogy minél többen 
tanuljuk meg tőled, alázatosan és szelíden sze
ret.ni. "Alázatos és szelíd szívű Jézus, alakítsd 
szívünket a te Szíved szerint." 

Uram. te részesíteni akarsz a te szeretetedben. 
Azt akarod, hogy úgy szeressiilk egymást, mintha 
te járnál közöttünk. "Éheztem és ennem adtatok, 
szomjúhoztam és innom adtatok." Azt akarod, 
hogy úgy szeressük egymást, úgy beszéljünk egy
mással, úgy adjunk, úgy segítsünk, mintha mindíg 
neked tennők. Mert valóban így van. Te mondot
tad: "amit egynek e legkisebb atyámfiai közül 
cselekedtek, nekem cselekedtétek" (Mt. 25, 40). 

De nemcsak egymá~han lássuk meg Krisztust, 
a mi testvérünket. Uram, te azért akarsz szent 
Szíved szeretetében részesítell!i, hogy mi magunk 
gyakorolhassuk ~el: t a szeretetet testvéreinkikel 
szemben. Necsak': testvéreinket szeresssük úgy, 
mintha Krisztus lépne bennük elébünk, hanem mi 
magunk legyünk .,második Krisztus". Az ő Szívé
nek szeretetével lépjünk hozzájuk, s legyünk oly 
alázatosak, oly szelídek, mint Krisztus. Szelídek, 
alázatosak, segítőkész, áldozatkész, S.Zerető szí
vűek. Nekünk az a hivatásunk, hogymint Krisztus 
tagjai, krisztusi. életet éljünk s a világgal Krisz
tust megismertessük. A pap pedig Krisztust he
lyettesíti a hívek előtt: az ő tekintélyét, hatalmát, 
jóságát, szeretetét. Az úr azt akarja, hogy szentsé
ges Szívének tiszteletében megtanuljuk, hogyan 
kell Krisztust helyettesíteni, hogyan kell krisztusi 
szóval, krisztusi szívvel, krisztusi szeretettel, 
krisztusi engedelmességgel az emberek közt élni, 
gondolkozni, beszélni és cselekedni. 

"Alakítsd szívünket a te Szíved szerint." Szí
vünk mélyéből kérünk Uram, segíts, erősíts, báto
ríts, hogy tudjunk téged minél tökéletesebben 
helyettesíteni, sugározni, megvallani, a te Szíved
del szeretni alázatosan, önfeláldozóan és tisztán. 
Készek vagyunk minden áldozatra, és a visszaesés, 
saját gyarlóságunk tudata nem fog elcsüggeszteni, 
mert tudjuk, hogy a te kegyelmeddel képese.k 
leszünk megvalósítani az istengyermekség minden 
feladatát. Szent keresztedről adsz nekünk áldást 
és kegyelmet. S mi bízó hittel állunk szent Szíved, 
a Szeretet oltára előtt s kérünk: Add, Uram, hogy 
testemben-lelkemben érezzem a te szenvedésedet, 
szívemben a te szeretetedet. 

Jézus Szíve a szeretet oltára. Oda hozzuk 
szeretetünket s ott szentelődnek meg áldozataink. 
Ott tanulunk meg szeretni tisztán, nemesen, ön
feláldozón, szenvedve szeretni. Ott változtatja ~t 
az úr szeretetének tüzében gyarló emberi szívün
ket az ő szentséges Szíve szerint. Igy lesz értékes 
minden áldoZa.t, lstennél kedves szenvedésünk, 
engesztelő erejű a szeretetünk. Ez a megigazult 
szenvedés és megtisztult szeretet hozza el szí
vünkbe a békét. 
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. A Krisz:tus-ar«: Sz:enl János eTangéliun~áLan 

Szent János, az evangélista kétszer festette meg 
az imád-andó Krísztus-arcot: evangéliumában és a 
Jelenések könyvében. 

Említettük már (v. ö. Utunk 9. évf. 8. sz., 2. o.), 
hogy ő az, aki a Krisztus-arcba.n a szÍilloptikusokkal 
(Máté, Márk és Lukács) ellentétben a lelkületet, a 
benső v~liágot és az isteni természetet kidomborítja, 
ami nagy előnyt jelent, mert megrövidíti a Krisztus
hoz való közeledés sokszor hosszadalmas útját és 
elmélyíti, tökéletesíti a hitet Krisztus istenségében. 

Ma, mikor Krisztus isteneJIIlberi egyénisége körül 
lázas és szenvedélyes vita foLy1:k, szü.kségiimk van 
arra, hogy felpillantsunk a Szent János festette 
Krisztus-archoz és az isteni természet belöle sugárzó 
bőség·es fénye láttára elanélyüljünk Krísztus-hitünkben, 
elitteljiiDk az ~steni fénmyel és tnoásokna.k, a manapság 
hatványozottan veszélyeztetetteknek is adjunk belőle. 

Jelen tanulmányunkban a, IDoegyedik evangélium 
ragyogó Krisztus-arcával foglalkozunk. A Jelenések 
könyvének Krisztus-képét más alkwLommal ·szemlél
tetjük az olvasóval. 

* 
A Krisztus-arcról belénk rögződött, úgy is mond

hatmók, veliiatk szü~etett fogalanaink vannak. Ezek 
azonban, sajiLOS, nem kielégítöek, és a viharos jelen
ben, az egymásl'atörő világné1Jetek ropp-ant küzdelané
ben nem üUk meg ·a mértéket, és fogyatékosság~ 
miatt nem szolgálhatnak alapul, a-mi krisztusi életün
ket és apostoli törekvéseinket iHeti. 

A beimünk eleddig kiaLakuM Krisztus-arcot velia
képen a keresztény {vagy csak annak ·mondott) mű
vészet határozta meg. 

A hozzánk időben elég közel álló nazarénusok' 
alapozták meg tulajdonképen a bennünk élő Krisztus
arcot. Krisztus-képük a szá.zadfordulóig mindenütt el 
volt terjedve s szinte uralta a keresztény müvészetet. 
Hatása még ma is tagadhatatlan. Ez a Krisztus-kép 
minden finomsága és egyéb beti!Ső értékei mellett 
mégis csak gyenge alkotás: nem gyökerezik a lélek 
mélységeiben és hiányzik belöle az izzás és a fény. 
Nem elég erős ahhoz, hogy előse,gítse az életrevaló 
Krisztus-foga.lom kiala-kulását.' 

' Nazarénusok az Overbeck által Bécsben (1808) 
alapított és késöbb (1810) Rómába átköltözött, Lukács~ 
testvéreknek is nevezett német . keresztény művész
szövetség, amely aJLkotásaiban, a lezajlott b-arokk idők 
ízlésével ellentétben, természetességre, valódiságra és 
bensőségességre törekedett. Ezen feltétlen érdemdús 
és elismeresreméltó irányzal kimagasló müvészei töb
bek ·között Führich, Steinie és Ittenbach volta-k. 

2 Meg keLl még jegyemünk, hogy a nazarénusok 
legtöbb alkotását - és ezekkel, a szentképektől és 
a tankönyvektől elkezdve egészen a nagy oltárképekig 
és templomfr~ókig, a.nn.a.kidején szinte az egész vilá
got eláraaztották - nagyrészt nem is az egyébként 
elismert vezető ·müvészeknek, hanem gyakran csak 
tanftványaiknak, abk a másodrendűség színvonalát 
sem tartjik mindig, köszönjük. 

lrtaa Wb,D~ner M . .l\azel~n O. S. M. 

A nazarénusokon kívül természetesen az öket meg
előző és reájuk következő irányzatok is befolyásolták 
a Krisztus-kép kiaiLakuLását. Hiszen annyiszor talál
kozunk a keresztény müvészet r~műveivel, hogy 
lehetetleo hatásuk elől elzárkózni. 

Ha elindulunk a multba, rögtön a barokk művészet 
sokat megcsodált területére jutunk. A barokk idők 
alkotásai a Hzenhatod.ik és tizenhetedik század min
den mísztikus elmélyülése meLLett is magukon hord
jálk a kor müvészi törekvéseinek félreismerhetetlen 
bélyegéf: a ragaszkodást a osak külszí.nhez, valamint 
a pampa túltengő szeretetét. A barokk Krisztus a 
mennyei dicső~ mindent felülmúló ragyogásában 
uralkodó Isten, a,ki földi élete és köztünk tartózko
dása alatt .,nagy gesztussal él és tanít és mély benyo
mást keltve szenved, meghal és feltámad" (Guardini). 
A Krisztus-arc valódi Lényegétől ez a felfogás is távol 
marad. Ugyanezt keLl mondanunk a barokkat meg
előző reneszánszról is. Ezt az jelLemzi, hogy .,a közép
kor földöntúLiságából leszáJHott a földre" (Gua.rclini), 
aminél fogva müV'észete sem lehet más, mint e törté
nelmi fordulópontot jelentő lépés visszfénye. A rene
szánsz alkotta Krisztus-arc ennek következtében v81Má
sos színezetü kifejezése a nagystílusú embernek, aki
ben főleg az erő, a nyugalom, az öntud-at és az érzé
kek élete érvényesül. A középkor a-Lkotásai viszOllit 
hüséges tüköl'ké.pe e csodálatos idöszak bensőséges 
vallásosságá.nak, monasztikus törekvéseinek és kalász
ba szökött misztikájának. Másszóvd kifejezése a kor 
vágyóc:LisáJnak a természetfeletti után.' Ezeket már 
csak az őskeresztény kor előzi meg. Művészi alkotá
sainak (mozaikok főleg) szerzői az l5tenemberben az 
Itélőbírót és a mindenség Urát látjá·k és ekként 
ábrázolják öt. Az őskeresztény Krisztus-képek egye
bektől eltekintve a fiatal Egyház egészséges imaélete, 
stílusalkotó képessége (,kibontakozó liturgia) és az 
alapvető hittételekért folytatott férfias küzdelme mel
lett tanúskodik. Egyébként pedig azt bizonyítja, hogy 
az őskereszténységben na.gy és .erős vallt az apokalip
tikus sejtelem: a világot felölelő kultúrnép {római 
birodalom) összeomlásában megsemmisülő és Krisztus 
Egyházában lsten kiválasztott népeként megújuló 
emberiség megllátása. 

Ezen különböző irámyzatok remeknél remekebb 
aLkotásaival ma is mindenütt talál·kozunk: az élet 
verőfényében, a templomok homályáhan és a nagy 
gyűjtemények hűvös és árnyékos termeiben, úgyhogy 
ma már szinte együttesen befolyásolják és határozzák 
meg Krisztus-fogad!munkat. 

A ,,ma" ·müvészete a legjobb biz0111yíték arra, hogy 

• E korszak derekán és a késő középkorban főleg 
az lsten-gyermek, a Golgotát járó Megváltó és a 
Feltámadott alakja dominál {gótika). A kora közép
kor ezzel el~entétben inkább a men.nyei Király és 
örök ltélöbíró alakja felé fordul (román stílus), ami
ben egyébként csak a népvándorlás és a keresztény 
Nyugat kialak)llása korának az uralkodóról és hős 
harcosairól alkotott fogalma tükröződik vissza. 

l 
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az ekként keletkezett Krisztus-kép távol áll a va:l'ó
ságtól. Mert a mai keres,ztény müvészetbe:n realiszti
kus és idealisztikus, csak vázoló és mindent kifejező, 
idiH..ik\15 és apokaliptikus, tehát merőbe:n ellentétes 
vonások keverednek kusza összevisszaságban, ami taoú
bizonyság arra, hogy a ma embere az eddig alkotot
tal már nem elégszik meg, úja,t, tö.kéletesebbet, benső 
felfogását kifejezői meg nem tud teremteni. 

A művészet - nem tagadjuk - sokat tett azért, 
hogy a Krisztus-arc kiatakuljon és, a Krisztus-fogalom 
megérjen bennü.n.k. Arra azonban képteleDnek bizo
nyult, hogy a va.liód.i Krisztus-arcot nyujtsa. Inkább 
csak az utat egyengette. Talán sejtette, hogy az utolsó 
szót nem ó Véllll elhívalva kimondani. Azon arcot, 
amely "életet sugároz" (lz. 57, 16.) és amely az embe
riség .,fényes napja'' (Jel. 10, 1.), más hatalom van 
elhivatva közvetíteni az emberiségnek, ,,mert az Isten. 
aki azt mondotta, hogy a sötétségból vhlágosság 
ragyogjon., maga támasztott világosságot szívünkben, 
hogy felragyogjon Isten dicsöségének ismerete Jézus 
Krisztus arcán". (II Kor. 4, 6.) 

A tényező, mely természeténél fogva hivatva volt 
a Krisa:tus-arcot a•kkéot megfesteni, hogy az oecsak 
a szépérzéket Icielégítő remekmű, az elmét mélyen
szántó és elvont gondolkodásra ingenlió fogalom, ha
nem lüktető élet és a lét minden megnyilvánulását 
tartalommaJ telítő valóság •!legyen, csak maga Isten, 
e szeniséges a:rculat alkotója lehetett, aki erre a 
cilra a kinyilatkoztatást adta nekiiok. 

János, a kedvelt tanítvány, milllt már megáLiiapí
tottuk, gerincszerepet játszik ebben. Lássuk tehát, 
hogy hogyan festette meg az isteni ihlet segítségével 
a Krisztus-.arcot és hogy mit adott nekünk ezáltal. 

János lényeg•esen eltér a szinoptikusoktól, akik 
mább a külső események felsorOlásához ragaszkod
nak, és mint erősen gondoLkozó és kutató elme az 
események felületéról leszállott a mélybe és ott meg
taJiiáHa a lényeget. Ezt hozta felszínre és ennek szép
ségeit tárta fel a kereszténység előtt. 

Ami pedig a mélybeszá!Já.s.t illeti, annyira ment, 
hogy Krisztus benső életének misztériuma előtt sem 
állott meg és a Megvá.ltó szavaiban, magatartásában, 
cselekedeteiben, főleg azokban, melyeket a szinopti
,kusok fi!lyelmen kívül hagytak, megt~~Jlálta e csodá
latos világ kapuját felnyitó kulcsot és ekként lehetövé 
tette, hogy emberi szem belepillantson a Megváltó 
isteni természetébe és benne meglássa, mi.ként árasztja 
el a háromszemélyű egy Isten életének magasan járó 
hulllá.ma Krisztus emberi tennészetét és miként hatá· 
rozza meg az Istenember magatartását. János e.zt a 
me~látást közvetíti, a néLkül azanban., hogy meg
szüntetné az i.steni és az emberi természet egyesülé
sének, Krisztus személyében történt összeforrásá.n.a.k 
titkát. Nem, a titok m.int oil'yan, Szent János Krisztu~
képében sem szünik meg, mert nem is szűnhetik meg. 
C!!ak világossá, ragyogóvá, megközelíthetővé válik mi
voltában, mint hittitok. 

Fel<tünő még ebben a Krisztus-képben, hogy János
ban, a sugalmaz6 Szeutiétek e kiváló eszközében, főleg 
a gonelolat ereje és a szív mély~e érvényesül. Az 
evangélista, aki sohasem egyoldalú, mindamellett, 
hogy a krisztusi tanítás alapfogalmaát közli, rend
szeresen visszatér Krisztus élete valóságához és nem· 
csak fogalmakat ,közöl, hanem és ezen van a 
hangsúly ...__ eliVezet szerzöjükhöz, a tliJnító és kinyilat
koztató, az istenemberi teljességben élő Megváltóhoz. 
Krisztus képe ekként válik egységessé: megvannak 
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benne a hit tökéletességéhez szükséges fogalmak, de 
ezek nem száradnak m1Í.mÍává, mert bennük izzik 
Krisztus élete, Aki azért jött, hogy életünk legyen 
és az bőséges legyen. (Jn. 10, 10.) A gondoLat ereje 
és a szív mélysége, ahogy az János evangéliumában · 
érvényesül, éppen ebben az imént megcsodá!lt egység
ben tümk fel. Példa erre a Logosznak, az Igének 
szentelt bevezető fejezet (Jn. 1, 1-14.), amelyben 
éppen a gondolat erejéből árad felénk a misztérium 
teljessége, ·és a házasságtörő asszony esete (Jn. 8, 
3---11.), ahol az előző példával ellentétben a sziv 
mélységéböl tör felénk Krisztus istenemberi mivoltá
nak imádandó misztériuma. 

Jánost éppen a gondolat erejéért nevezték "sas"
nak. Ne feledjük: az evangélista magasbatörő szelleme 
eltelt az isteni Lélekkel, <~~ki "a szíveket vizsgá~ja" 
(Róm. 8, 27.) és a szív, vagyis az élet titkait hirdeti. 
Ennek a ,,kettősségnek", amely Szent Jánost jellemzi, 
köszönjük az általa megfestett Krisztus-kép egységét. 

* 
Szent János a Logosz, az isteni Ige képét festi 

meg (v. ö. Utililik VIII. évf. 6. sz. 3. o.) és ezzel 
élesen rávilágít Krisztus való énjére. 

Remekbeszabott képét megfelelő térhe állítja bele, 
amelyet kettős irány ural: a felsö és az alsó réteg. 
E kettő ellenséges viszonyban 411 egymáshoz: az alsó 
réteg, a forradalmasított "lent" a felső rétegnek, a 
tökéletes és a jó sikját képező "fent"-nek ádáz ellen
lábasa. E feszült viszonyt külöru:isen az teszi érde· 
kessé, hogy itt nem két . ellenpólusról van sz ó (mint 
pl. a gnózis ban), hanem két egymáshoz nem méltó 
és egyenlőtlen félrőL Az alsó rétég, a rossz lent, sem 
nem jogosult, sem nem sziikséges. Nem szabadna és 
nem is kelleoe hmn.ie. Egyszerűen csak van, de léte· 
zése, sajnos, veszedeLmes (sátáni) hatalmat jelent. A 
felső réteg, a fent Isten, dicsősége teljességében. 
Lent az van, aki Isten ellen fellázadt. Az aJ11só réteg 
az ő birodalma. Istennel szemben semki, miután azon· 
ban lsten szabada,karattmkra bízta a döntést a jó és 
rossz között, addig, amíg e döntés, vagyis a történe
lem tart, hatalma van felettünk, vagyis eltávolíthat 
Isten tól. 

Szent János ebbe a térbe állítja bele Jézust, a 
Logosa:t. Tragikus tér ez: a küzdelem és az enyészet 
színhelye. Az alsó réteg, a sötét és romlott ~t nem 
fogadja be azt, Aki fentről jön. (JIIJI. 1, 5. és 9-12.) 
Krisztus az Atyától származik; Öt csak azok fogad· 
ják be, akik Istentől, az Atyától s.zülettek. (Jn. 1, 13.) 
Velük szemben azok állanak, akik a gOilOSZtói van· 
nak és akiknek Krisztus a farizeusok személyében 
szemükre lobbantja: Ti az ördög-atyától vagytok, és 
atyátok kívánságát akarjátok cselekedni. (Jn. 8, 44.) 
Ezek elzárkóznak Krisztus személye elöl és nem 
fogadják el tanítását. Meg kell még jegyemüok, hogy 
Szent János ezzel a romlott világ fogalmát is meg
alapozza. Kemény kifejezéseket hasz:nál ellene (Jn. 
12, 31; I Jn. 5, 19.) és rámutat arra, hogy a világ 
hívei frootot képeznek Krisztus ellen (I Jn. 4, 5.), és 
ez, vagyis a sötétség kínai fala oly erős, hogy Krisztus, 
aki világosságot és életet hoz, sem hatol át rajta. 

A Logosz megtestesült (Jo. 1, 14.), mondja JiÚ!Os, 
és ezzel - a két természetet, az istenit és az embe· 
rit közös nevezőre hozva - elénk állítja az Isten· 
embert, az élő Krisztust, akiról elmondhatja, hogy 
hallotta, szemeivel látta és nézte és kezével meg
tapintotta öt. (l Jn. 1, 1-3.) 

A megtestesült Logoszról pedig elmondja, hogy Ö 
a világosság (Jn. 8, 12.), az út, az igazság és az élet 
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(Jn. 14, 6.) és e pár szóvadi mesteri tökéletességg-el 
kifejezi az lstenember bens{) énjét és megfesti az ábrá
zolhatatlant: Krisztus benső lelki arculatát. 

Nem azt mondja Róla:, hogy Ö hozza a világossá
got, hanem egyszeruen azt, hogy ö a fényforrás, aki 
a belöle sugárzó világossággal benső énjét a.dja nekünk. 
Meonyi fény és ragyogás, derü és napsugár, öröm és 
boihdogság, túz és izzás van ebben a feliiJm.úlhatatla.n 
K.risztus-.képben l 

Azt sem mondja, hogy Krisztus az, aki megmutatja 
az- utat, hanem egyszeru állítással kifejezi, hogy az 
ö személye az út a nagy világzavaron .keresztül; at 
egyetlen, melynek iránya va.n s vezeti azt, aki reá 
bizta sorsát. Mennyi .az erő ebben a Krisztus-·képben, 
az életreval~a és az élet teLjességére nevelő, a 
kusza összevisszaságból kivezető hatalom! 

Szerinte Krisztus nem hirdeti az . igazságot, hanem 
egyszerúen maga az igazság. Ez az ö eleven léte és 
lényege, amely mi.nden ámítást és hazugságot kizár. 

Mindezt átizzítja és az iJSteni lét végtelenségébe 
emeLi az egység az Atyával, amelyet Szent János 
Krisztus szavai és tanitása alapján különösen kidom
borit. Ez az egység kettős világosságban fényeskedik 
előttünk. Félelmetes fénycsóva azok számára, akik az 
alsó réteghez tartoznak, lent vannak és az evangélium 
örömhírét és isteni szerzöjét, Krisztust nem fogadják 

Az igazi Lotrányról 

A mi Urunk Jézus már nyilvános f9llépése kez
detén világosan kijelentette, hogy mit tart a botrá.ny
rót. Ime a súlyos szavak: "Ha jobbszemed megbot
ránkoztat téged, vájd kl azt és vesd el magadtól: 
mert job!J neked, hogy egy vesszen el tagjaid közül, 
mintsem egész tested a gehennára vettessék. És ha 
jobbkezed megbotránkoztat téged, vágd le azt és vesd 
el magadtól: mert jo!Jb neked, ·hogy egy vesszen el 
tagjaid közül, mintsem egész tested a l!ehennára jus
son.'' (Mt. 5, 29-30.) Késöbb ·még többször is hang
súlyozta és bövebben is kifejtette ezt a tanítást. 

Botrány. 
A legtöbb ember szájában alighanem gyakrabban 

fordul elő ez a szó, mint az lsten neve. Társadalmi 
érintkezésünk valami egészen különleges színt és zama
tot termelt a szó kiejtésére. Sokan akkor kezdenek 
egy-egy előadás, egy-egy beszélgetés fonalára figyelni, 
ha elhangzott benne a sekélyes Jelkek csemegéjét 
igérő botrány szó. Persze szokás szeríni teljesen má:s 
tartalmat adnak a botrány szónak és nem a krisztusi 
értelemben használják. Talán ezért van az, hogy az 
i~zi botránnyal aránylag keveset törődnek, vagy ha 
törődnek, nem úgy törődnek, mint az úr óhajtaná. 

A vonat késöbben indul és az emberek lázadoz
nak: Mégiscsak botrány, amit a MA V csináL Az 
~elmiszerjegyeket nem kapjuk meg rendes idöben és 
kesergünk: Igazán botrányos a közellátás nálunk. Egy 
meghirdetett előadáson alig lézeng 2G-30 ember és 
mi azt mondjuk: Valóságos botrányba fulladt az 
egész . . . Pedig az Hyen esetek csak különös, ért· 
hetetlen, feltünést keltő vagy kellemetlen dolgok, de 
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be. A farizeusokkal tartott párbeszédekből viJágosan 
kitüni.k, mit jelent számukra ez az egység az Atyával 
és mit várhatnak tőle az ö.rökkévalóságba.nl Ugyanez 
az egység meleg és megnyugtató pásztorlúz is lehet, 
de csak azok részére, akik mínt lsten gyermekei (v. ö. 
Jn. l, 13.) befogadták Kri.sztust és me~tették az 
öt tüzelő, magatartását meghatározó szeretetet. (Ef. 
3, 19.) Ez külö.nösen az utolsó vacsorán, Krisztus 
főpapi, az Atyához intézett imájában (Jn. 17, 1-26.) 
érvényesüiL. Itt tímik ki az is, hogy ezen egység alapján 
mily mély az ö közeLsége tanítványaihoz és a benne 
hívőkhöz. Mert kiérezni szavaiból, hogy Öket is bele
vonatkoztatja az egységbe az Atyával, csakhogy az 
ö csatla.kozásuk egyelőre tökéletlen: beteljeswlését 
majd csak a másik viLágrendben találja meg. A kettő: 

· a mostani állapot és a beteljesÜllés között egyelőre 
halál, szenvedés, sötétség és a Teremtő és a teremt
mény ·közötti felmérhetetlen ·távolság áll. .. 

Ez Szent János Krisztus-képe. 
Ez az isteni léttöl áttüzesedett Krisztus-arc ragyog 

felénk a negyedik evangéliumból. 
Benne megtaláljuk a Szent Pál említette szélességet 

és hosszúságot, magasságot és mélységet (Ef. 3, 18.) 
és smvesen csatlakozulllk az Apostolhoz, akinek szá
mára Krisztus egyszeruen maga az élet. (Fil. l, 21.) 

lrta1 dr. Váro•l l•t~án 

erkölcsi értelemben rendesen semmiféle botrány nem 
fardul elő bennük. 

Az igazi, erkölcsi értelemben vett botrány nem 
más. · mint valami helytelen, oktalan szó, mulasztás, 
cselekedet, amely egy másik em!Jernek aikaimul szol
gál a lelki rom/ásra. A szülö például káromkodik 
gyermeke előtt és a gyermek azt mondia: Ha apám
nak szabad, ha anyámnak szabad, a·kkor nekem is 
szabad. És káromkodik ö is. A cselédet, alkalmazot
tat tartó ember nem megy vasárnap szentmisére, ha
nem kivil.ágos virradatig mulat vagy kirándulásra 
indul, esetleg dolgozi·k otthon. És alárendeltje, a cse
léd, az alkalmazott kö.veti péil.dáiát: Ha ~azdám így 
tesz, akkor így teszek én is. A hivatalfőnök nem 
teljesíti kötelességét, bár előre látja, hogy hivatalno
kai majd kapnak a példán ... 

Ime, ezek és a hasonlók az igazi erkolc.si botrá
nyok. Lehet, hogy valaki egyenesen azért viselkedi.k 
így, mert me~ akarja rontani felebarátait. lsten ügyé
nek, a lelkek üdvösségének akar ártani ezáltal. Ez 
a legsúlyosabb, az ördögi botrány. De ha valakinek 
nincs is szándékában !Jünre vinni felebarátját, csupán 
előre !útja, hogy viselkedése lolytdn a másik mégis 
elköveti maid a bűnt, azért a botrártvokozás gonosz
ságában máris részes. Ha valakire ráillik az a kifeje
zés, hogy embertársát .. magával rántiá'. akkor az 
el'kölcsi botrány okozóiára Íl!azá.n ráili1.ik. A bún 
mélységeibe rántja ártatlan felebarátiát. Felebarátját, 
aki megm!uadt volna a becsület útián, ha le nem 
húzzák Ollnét. Felebarátját, aki ég felé törekedett, de 
mert elgáncsolták és lehúzták a malfasba vezető útról. 
most már a pokol örvényei felé szédeleg ... 
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A botránkoztató emberek elé odaáll a Hegyibeszéd 
K.risz,tusa és nemcsak szelíden szól: kerüljétek a bot
rányt! . . . - hanem a világoo. talán még soha nem 
hal.!ott kemény szavakkal követeli a botrány gyökeres 
kiirtását. "Ha jobbszemed megbotránkoztat téged, 
vájd ki azt és vesd el magadtól... Ha jobbkezed 
megbotrankoztat téged, vágd le· azt és vesd el magad
tól ... " Természetesen nem· szószerint kell vennünk 
az Úr kijelentését. Ezt O maga sem a·karja. Hiszen 
a belénk oltott törvény tiltja a test megcsonkítását. 
De ureg azután a bünt igazában nem is a test követi 
el, hanem a lélek. A test a lélek eszköze csu~. 
Fölséges szónoki túlzás van itt az Úr kijelentésében. 
Az az értelme etiJilek a túlzásnak, hogy ha mindjárt 
olyan szükséges és oJ.yan kedves is számunkra vala
mi, mint a jobbszem vagy a jobbkéz, és ha a tőle· 
való megválás olyan fáj.dalmas vollia is nekünk, akár
csak egy fájdalmas orvosi operáció, ámde, ha üdvös
ségünknek útjában áll, meg keLl. váLnunk tőle. Söt. 
El kell dohnunk messzire magunktól. Mert ha ·vele 
együtt nem juthatunk az lsten országába, akkor· inkább 
nélküle jussunk oda, semhogy vele együtt elkárhoz~ 
zunk. Amint az orvos kiveszi a megromlott szemel 
és levágja az elüszkösödött kezet, csakho~y megmentse 
az egész életet, éppúgy nekünk i.s fel -kell áldoz
nunk mindent, ha ke!.l, ·kezünket és lábunkat is, csak
hogy megmentsük magunkat az örök élet számára. 
És mert az örök életet akadályozza a botrány bűne, 
azért vállalnunk kell minden áldozatot a botrány 
elkerüléséért. Vagy legalábbis megfelelő ok nélkül 
sohasem szabad olyasmit tennünk, amiből előrelátha
tólag botráoy szánnazik. Mégha a botrányt okozó 
cselekedet magábanvéve megengedett volna is ... Ime, 
ezt jelenti az Úr Jézus tanítása ... 

· Kriszlus niás bűnök kerülésére és más erények 
gyakorlására is adott szigorú parancsot, de talán 
egyetlen más bűntól sem óvótt anTIJiira ·kemény sza
vakkal, mint éppen a !:Jotránytól. KF!sztus nagyon ~l 
látta az emberi életet. Ismerte történelmünket, mul
tunkat és jövőnket. Látta, hogy az emberek milliói 
éppen a botrány miatt veszítik et lelkük ártatlansá
gát. Egyízben igy szólt a hitetlen zsidókhoz: .,Ti az 
ördög-atyától va!lytok és atyátok kívánságát akarjá
tok cselekedni. Ő gyilkos volt kezdettól fogva és az 
igazsállban meg nem állott." (Jn. 8, 44.) Az ördög 
gyilkolta meg az eLső emberpárt, - akarja mondani 
az úr - midőn bünre vitte öket. Megölte lelkük életét 
és ezáltal halandóvá tette testüket is. Irtózatos töme
gek romlását okozta így ... Tehát embereket· bűnre 
vinni, 'leLkeket rombolni, másokat botránkoztalni való
ban ör.dögi foglal·kozás. Sajnos, emberí életünkben 
nagyon sok követője van ennek az ördögi mesterség
nek. Ném· csoda, ha ennyire szigorúan nyilatkozik 
róla az Úr. 

turól-évre résztveszünk egy-egy elsőáldozási ünne
pélyen. Lehet, hogy véletleniiit vetődünk a templomba 
ilyenkor, lehet, hogy meghívtak ismerőseink, Jehet, 
hogy családunk apró tagjait kísérjük. És hosszan 
elnézzük a földíszített oltárokat. A lihegő gyertyács
kákat. Az aranyos papi ruhákat. A templom megtelik 
emberekkel. Talán olyanok is szoro~anak mellettünk, 
akik már évek óta nem lépték át az istenháza küszö
bét. Aztán fölvonulnak a· kis elsőáldozók. Fehér 
ruhácskákbaJD, él!ó gyettvákkal kezükben, ártatlan 
arccal, tiszta lélekkel. Olyanok, mint a• Hliomok. 
Vagy milit a ·hófehér galam.bok. ·Mily ünnepélyes 
p~lla.nat. A lil.iomok és galallibok, a c~.öpp fíúk és 
leányok először fogadják szívükbe a világ Megváltó-
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ját, Aki kenyér és bor színében közöttünk lakozik ... 
De vaijon gondolunk-e ar!a ilyenkor, hogy mennyire 
más lenne az emberi élet, ha ezek a liúk és leányqk 
mindorökre olyan ártatlanok maradnának, mint az 
elsőáldozás napján? Akkor is, a-mikor majd ök veszik 
át a mostani feLnöttek szerepét. Míkor iparosok, 
keresked.ök, •katon.ák, munkások, hivatalnokok, föld
művesek és miniszterek lesznek. Családanyák és 
'kenyérkeresök. Ha soha egyetlenegy se lenne közülük 
hazudozó és tolvaj, rágaLmazó és panamista, hűtlen 
és gyilkos, hazaáruló és istenkáromló . . . Ú, milyen 
más lenne az emberi élet ... 

De sajnos, az első<ibdozás után hamar elröpülne:k 
az évek. És azokból az ártatlan csöppségekből több
nyire olyan emberek lesznek, mimt a mostani felnöt
tek. Az élet nem lesz boldogabb általuk, sőt találn 
rosszabbá válik. De hát miért? Mi az a szömyüséges 
hatailom, mely megtépázza lel•küket? Mi az a rette
netes erő, me ly eitépí öket Krisztustól? Mi az a 
szömyü titok, mely a kis János tanítványokból nagy 
Júdásokat alakít? Nos, hát ez a hatalom, ez a rette
netes erő legtöbbször éppen a botrány ... 

Ezek az ártatlan kis leLkek kimennek a templom
ból és visszatérnek a családba. És sokszor éppen ott, 
a vigyázatlan, gOiidatlan, lelkiismeretlen szülők rossz 
pél.dája mutatja meg nekik az utat a gonoszság felé. 
Látják majd, hogy a szülök sem tartják meg Isten 
parancsait. Miért tartsák meg ök? Hallják, hogy a 
szülők hogyan beszélnek Istenről és Egyházról. Miért 
beszéljenek ök másképen? A szülök ujságokat, köny
veket olvasnak, amiket talán rejtegetnek még a gyer
mekek e1ől ... de a gyermek rátalál a rejtett méregre 
és olvassa olyankor, amikor a szülö nem is sej ti. 
Kialakul benne az ítélet: ha szüleimnek ez jó, akkor 
nekem is jó lesz. És hallani fogják a szülök viszá-
1yait, gonosz tréfáit. És látni fogják dorbézoló apju
kat és könnyelmű anyjukat. És lassan lehull lelkükről 
az elsőáldozási szépség és maradnak ők is az ördög 
napszámosai . . . • 

Sokszor tűnödnek a ·keresztény szülők, hogy mi
•lyen képet akasszanak la:kásuk falaira? A szegényeb
bek egyszerű olajnyomatokat vesznek. Szineseket és 
olcsókat A gazdagabba·khoz néhány müvészi kép kerül. 
Legtöbbször nem a kép tárgya, a megörökített gondolat 
a fontos, hanem a kép ára, színe vagy a müvész neve. 
Ú, csak jutna eszébe minden ·keresztény szülőnek, hogy 
képet szerezzen lakásába az evangélium egyik legföl
ségesebb ielenetéröl. Nem baj, ha egyszerű olajnyoma
tot is... Melyík jelenetre gondolok? Arra, ahol 
Krisztus egy ártatlan gyermeket állít tan.ítványai elé 
és így szól hozzájuk: ..... aki befogad egy ilyen kis
dedet az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig 
megbotráT'.koztat egyet e kisdedek közül, kik énbennem 
hisznek, jobb volna annak, hogyha malomkövet köt
nének nyakára és a tenger mélységébe meritenék." 
(Mt. 18, 5. 6.) 

Pedig még csak a családról van szó. De az a gyer
mek később kilép az életbe. És találkozik könyvekkel, 
írókkal, akiket nagyoknak hirdet a vilálfpropaganda, 
ám milliók TeLkét sebzik halálra a botrány bűnei
vel. És találkozik majd festőve!, szobrásszal, film
mel, szíilpaddal, divattal, társasággal: az egész lük
tető mai élettel, mely botrányok köveiből készít 
oltárokat az ördögnek. És tíz, húsz, harminc év mulva, 
ha viszontlátjuk az elsőáldozó-kat, úgy érezzük ma
gunkat, mint mikor iszapba dobott rózsát emelnek ki 
előttünk: sírni szerelnénk láttára. . . Ime a botrány 
munkája a mi emberi életünkben. 



június 1. 

Ha 'nem volna lsten és nem volna rnennyország, 
csak vergődő ember volna a földön, akit valami ter
mészetes ösztönnel szépítenénk és nernesítenénk, akkor 
is megdöbbentene minket az emberek romlása. De van 
lsten, <!!ki jutalmaz és van Isten, a•ki büntet. És vam 
:inennyország, ahova rninden embert hív az Úr. Mit 
szóljunk hát az emberi lelikek romlásáról és e roin
Jás egyik leggyakoribb okozójáról a botrányról? Nem 
mondhatunk mást, mint amit a mi szent vallásunk 
mond: A botrány bűn a lelebaráti szeretet ellen. Aki 
nem szereti felebarátját, az gyűlöli azt. Szent János 
apostol pedig így szól: .,Ki gyűlöli felebarátját, gyil-
kos az." (l Jn. 3, 15.) · 

Igen. Vannak esetek, amikor nem kerülhetjük el, 
hogy valaki meg ne botránkozzék rajtunk. Hiszen 
sokszor tudatlanságból vagy méginkább gyengeségböl, 
sót nem egys:oer gonoszságból botránkoznak rajtunk 
az emberele Még az Úr Jézuson is botránkoztak gyak
ran a farizeusok. Erről ini nem tehetünk. Ha azonban 
vallaki minden különösebb nehézség nélkül elkerülheti 
a botrányt és mégis nyugodtan nézi, hogy embertársa 
a bún szennyébe kerüljön az ö rossz példája folytán, 
az kemény felelősséggel tartozik ezért Istennek. Azt 
mondta egyízben az Úr: ,.Jaj a világnak a botrányok 
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miatt! M ert szükséges u[;Y~n. hogy botrányok legye
nek, mir.dazonáltal jaj annak az emberTU!k, ki által 
a botrány történik." (Mt. 18, 7.) Ne azokhoz men
jünk jótanácsért itt sem, akik maguk is botrányul 
szalgálnak másokna-k vagy ök is a botrány áldozatai, 
hanem azokhoz menjünk, akik valóban eligazítanak. 
Akik azért vannak közöttünk, mert lsten küldötte öket 
lelkünk őrizetére. Ezek azonbaJD - íme - mennyire 
őrizkednek a botránytóL űk ismerik Jézus szándé
kait, ismerik az apostolok életét és Egyházunk föl
fogását. Ismerik Szent Pál híres sza,vait is: .,Ha az 
eledel (vagy más cselekedetem) megbotránkoztatja 
atyámfiát, inkább nem eszem húst mindörökké, hogy 
atyámliát meg ne botránkoztassam." (l Kor. 8, 13.) 
Micsoda félelern és feltö aggodalom csendül ki ezek

. ből a szavakháli 
Ha minden mást elfelejtünk is ebből a rövid irás

ból, annyi maradjon meg e}lllékezetün·kben, hogy nagy 
dolog a botrány, és hogy a Hegyibeszéd Krisztusa 
szinte páratlan szigorúságga!L szólt róla. Ez az emlék 
elég lesz ahhoz, hogy jobban vigyázzuk életünket, 
de mások életét is. A szeniséges Szív kegyelme kisér
jen és segítsen ebben a nagy, bízó, szent vigyázás
ban ... 

Jézus SzÍ.Ye -.uinden SZÍT L:özépponlja 

Jézus Szíve rninden szív Királya és .középpontja, 
amelynek mélységéböl rnindannyian meríthetünk. 

A keresztfán függö Jézusnak a pogány -katona 
lándzsája megnyitotta oldalát és abból vér és víz 
folyt ki. Ez azonban nemcsak fizikai aktus volt, hanem 
mi.sztikus is, amennyiben, mi:nt azt Szent Agoston 
mondotta, élet áradt onnan az egész emberiségre. 
Jézus oldalsebén keresztül jutottunk összeköttetésbe 
az Ö szent, istenemberi életével: mintegy részeseivé 
lettünk annak. Az Ű Szívében egyesül az egész meg
váltott emberi nem vérkeringése: oda mentjük elfáradt 
gondol·atainkat, életerémket az ű szelid és alázatos 
Szívébe. Ebben a Szívben új erőre kap mindez: friss 
életet kapunk az elfáradt helyébe. Olyan friss erőt, 
mint amilyent a szamariai asszonynak ígért Krisztus: 
aki ebből merít, halált nem lát míndörökké. - Régi 
vágya volt az emberiségnek, hogy az örök élet italát 
felfedezze: íme, most itt van: itt csörgedez közöttünk, 
benmünk, Jézus örök életet adó vére. 

A vér az, ami az ember testi életét biztosítja, ütem
ben tartja, lendületbe hozza. A vérnek el kell jutnia 
a legkisebb testrészbe is: a hajszálerek is fontos 
tagokat tápláJLnak. De a vérkeringés frissesége bizto
sítja a nemes szervek müködését is. Vérkeringési 
zavarok esetén az agy működése is zavart: nem tudunk 
rendesen gondolkozni. A vérkeringés befolyásolja az 
idegrendszert is: ha az nem kap elegendő vért, az 
ember fáradt, csökkent munkaképességü. 

A vérkeringés azonban nemcsak a fizikai testben, 
haJnem a misztikusban is nagy szerepet játszik. Ha a 
misztíkus vér, a kegyelem, az lsten szerelme nem 
Iüldet bennünk, ellanyhul a Lélek élete. A misztikus 
vérszolgáltatás biztosítására a misztikus szív szerepe' 
szökik előtérbe. A miszti.kus Krisztus-test középpontja 

lrla: dr. Gianone Egon 

Jézus misztikus Szíve. Innen árad a kegyelem: izzó, 
parázsló melege átjár(a a tagokat, egységbe fogja az 
életmegnyilvánulásokat. - Az emberi testben, ha ele
meire bontjuk, hidrogént, oxigént, nátriumot stb. talá
lunk. Mindez együtt -azonban nem az elemek puszta 
keveréke, hanem gyönyörüséges, lsten elgondolta em
beri test, amelynek fiziológiai egységét az életet hor
dozó vér tar-tja ütemben. Hasonlóképen értékelődik át 
minde:n tettiímlk, gondolatunk, felbuzdulásunk a termé
szetfölötti, meleg Krisztus-vér áramlásában. 

A vér összetételétól nem független az ember tevé
kenységi módja. Egyszerüen vérmérsékletnek :nevezzü·k 
az ember pszichofizikai adottságait. A szangvinikus 
ember másként cselekszik adott esetben, mi:nt a kole
rikus, a melankolikus másként, mint a Hegmatikus. 
Nem míntha minden további nélkül kategé*iákba lehetne 
osztályozni az embereket, mégis a vér lüktetése és 
áramlása, annak minösége döntő jelentöségü tényező 
az emberi jellemképre nézve. Ezért beszél az egyszerű 
ember is jószívű és keményszívü, nyúlszívü és oroszlán
szívü stb. emberről, amikor jellemezni akar. A szív
ben, mint a vérkeringés középpontjában Látja az egyé
niség legjelentösebb meghatározóját. 

Átvitt, misztikus értelemben beszélhetünk természe
tesen a misztikus egyéniség vérmérsékletéról is. De 
vajjon milyen lesz a rrúsztikus Krisztus vérmérséklete, 
egyénisége? Olyan, mint a történelem folyamán köz
tünk élt Jézusé volt: hiszen a misztikus Krisztus az 
Ö továbbéLése. Isten él az emberben. Az Ö nagy Szí
véböl sugárzó életpatak az istenházát és a menny
ország kapuját varázsolja az ű életáramába belecsatla
kozókba. A szeretet lángoló tüzhelyéből égő, izzó 
szeretet árad a tagokba. Alta.l~a részesülünk minden 
bölcseségból és igaz tudományból. Az Ű Szívéböl 
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béketúréli és irgalom sugárzik és a szeretet teljessége, 
amely nem zárkózik önmagába, hanem dúsgazdag mind
a.zok it"ánt, akik hozzá folyamodnak. Isteni élet, isteni 
magasLatok, isteni s:Dárnya11ás! 

Az. ember életében a katasztrófákat ritkán okozza 
más, mint az, hogy valaki egyéniségének meg nem 
felelő módon cselekszi·k - mondja egyik nagy írónk. 
Ezt a ~áLlapítá.st nemcsak fizikai, hanem jogi sze
mélyiségekre is alkalmazhatjuk. Sót a misztikusra is. 
Vagy Jézus titokzatos továbbéLése folyamán, két év
ezred alatt nem ott mutatkozott-e mindenkor a baj, 
amikor a vérkeringés áramának belülról álltak útjába 
oda nem illó elemek? Amikor a szelíd és alázatos 
szívű Jézus Egyházát önzés, góg és nagyravágyás 
fertőzte meg? Vajjon két ezredév sok véres egyház
űbdözése okozott-e annyi kárt az Egyháznak, mint 
néhány évtized belsö ellanyhulása 7 Vajjon az Egyházat 
ért támadások tközött Valll-e súlyosabb, mimt az, ha 
sok tagjának - talán egyes vezető tagjainalt is -
Jézus szelJemétól idegen, kereszténytelen éLetformálá
sát vetik s:oomére? H~szen olykor még azok sem 
alkalmazlkodnak a misztikus Sz.ív üteméhez, akikre a 
misztitku.s test fontos tevékenységeit bízta az úri Ha 
valam~kor és vatahol ígazi vereséget szenvedett a 
kereszténység, mindenkor az volt ennek az oka, hogy 
az eszme képviseLói eltértek az eszménytől, a Krisztus
test tagjai Jézus egyéniségétól idegen szellembein 
cselekedtek. 

Mind.azoknak, akik Krisztus Egyházában élhetnek, 
különös gondjuk kell legyen, hogy a Szent Szív álltal 
diktált vérmérsékletnek megfeleljenek. Hogyan tör
ténjék ez? Követnünk kell a főt, Krisztust. Nézzük 
fiz.i.:kai életét: annak titokzatos folytatása az Egyház 
éiliete. 

Egy-két kiemelkedő vonás: . 
Jézus áldozotos lelkü volt: egyszerűen és szerényen 

vátialt nélkülözést, megaláztatást, tkimhaJ!á.lt, gyűlöle
tet, rossz:induLatot, megnemértést, hogy az Atya pa
rancsából megváltsa az emberi nemet. Aki nem haj
landó sziilkség szerint kényetméröi~, társadalmi elő
ítéleteiről, esetleg poz.íciójáról, sót ha arra kerüLne 
a sor, akár életéről lemondani, az könnyen akadálilyá 
lehet a misztikus test vérkeringésében, ellenkezésbe 
kerülvén annak áramlásávaL 

Jézus önzetlen volt: sohasem emberi önmagát ke
reste. Szembeszállt az Isten országáért azokkal, akik
tól földi sorsa függött, hogy teljesíthette Atyja paran
csát. Jó pásztor vott, aki IDÍ!ndhalá.lig_ engedelmesen 
éLetét ad,ta juhaiért. Nem Jézus véráramlása szerint 
való, ha testének tagja elsősorban a maga kicsinyes, 
önző haJsznát keresi. Lehet, hogy életkörülményei ezer 
szállal ehhez a világhoz kötik, mégis végső vonal-

Szeotek ... Int e110Lerek 

(III. folytatás.) 

Boldog Colombiére Kolos S. J, 
(164.1-1682) 

A getszemá.ni haláltusa felett elmélkedve mélyebb 
bepillantást kap az isteni Szivbe. "Jézus Szíve - írja 

gyötrő fájdalommal telt el ... és ez a Szív mégis 

8 

10. szám. 1943. 

v~zetésében minden megmozdu/Lásának lstenért kell 
törléD!lie. Az alterego Chri.sti nem lehet sem filiszter 
élvezethajhász, sem pedig a ma.ga szűk kis világába 
savanyodott "önző óriás". Ezek egyike sem Krisztus 
stíolusa: nem keresztény stílus. 

A Krisztus vérét hordozó ember alá:mtos. Mint 
Jézus is az volt. Nem hordja orrát magasan képzelt 
vagy tényLeges képességeiért Lehet, hogy az ~t 
bizonyos vanat:kozásaiban kiválik embertársai közül, 
okosabb vagy ügyesebb, mint az átlag. Kiválóságát nem 
arra has.ználja azonban, hogy mások előtt magasabb
rendüségét fitogtassa, h8Jllem hogy készségeit, melyeket 
Istemtöf imgyen kapott, az Ö országának érdekében 
hasznosítsa. A Jézus Szívéböl áradó vérkeringés össze
fogta egységben nincs helye egyéni ellszigetelödésnek: 
itt mindnyájan egymáshoz tartozunk, testvérek va
gyunk, sőt még több: egymás tagjai, együtt pedig 
Kris.ztus teste. 

Folytathatnám. Egyet említek még csak. Míndennek 
a koronáját, azt, ami mínde.DIIlek alapjául szolgá.l. 
A szeretetet. Jézus Szíve a szeretet láJDgoló tűzhelye. 
Aki onnan merít, maga is lángra ke1il ho.gy gyúljon. 
Mi.nt ahogyan emésztö szerelem, az ég~ szerele.m láng
jától égtek a Szent Szív középkori és újkori miszti
·kusai: egy Clairvauxi Szent Bernát, Szent Gertrud, 
Pazzi Szent MagdoLna, Szent Mechtild vagy késöbb 
Alacoque SZJent Margit. - Szent Bemát szerint Isten 
szereleiének mértéke: mérték nélkül ~et.ni. Pazzi 
Szent Magd011ln.a ezt így fejez.i ·ki: mé:rték :nélkül láJil
golní. "Nem mar~dt meg belőlem semmi, - mondja 
- csak egyet láttam, hogy lstenben vagyok. De ön
~t nem is láttam már, csak Istent egyedül." -
A Szent Sz.ív lángja a kegyelem által öm:l:ik el az 
egyes emberben. A megszentelö kegyelem által, ame
lyet legnagyobb dog·matikusu.nk úgy jeliLemzett egy 
al1kalommal: az em.ber fülig szerelmes az Istenbe. Ha 
ez a lendületes, egész valónkat átfogó nagy szerelem 
ég bennOOk, ennek. utat enged mindaz, ami tóLe idegen: 
ez a szeretet hosszantűrő, nyájas, nem féltékeny, nem 
cselekszik rosszat, nem nagyravágyó, nem keresi a 
magáét, nem gerjed haragra, nem gandol rosszat,· 
nem örvend a gonoszságnak, de együtt örvend az 
igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent 
remél, minde:nt elvi~el. (l Kor. 13, 4.) 

Ha egyszer már Krisztusbam élhetünk, nyissuk meg 
sz.ívÜillket és tárjuik oda Jézus Szfve elé. Nyissutk meg 
vérereinket és vi.gyiink ebből' a tüzes vérból annyit, 
amennyit csak elbírunk. Ne féljünk: a Szent Szív 
kimeríthetetlen. Jézus Sz.íve gyujtson lángra bennün
ket, az Ö tüzével gyujtsuk lángra a világot, hogy 
valóra váljék a szózat: csakugy.an Ö legyen minden 
szív .Királya és középpontja. 

lrtas M6Uer LaJ- S. J. 

egyenesen lstenhez vezet." Jú·d'á.s árulása és a tanít
ványok hűtlensége ezt a gondolatot támasztja benne: 
"Ezt a Szívet harag, bosszúság nélkül az ellenség 
iránti igaz szeretet hatja át." És hozzáfűzi: "Azt aka
rom, hogy szívem ezentúl Jézus és Mária Szivében 
pihenjen és hogy az én szívem Jézusnak és Máriának 
Szívét zárja magába." A Jézus Szivére való gondolat 
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határtalan nagylelkűségre ösztönzi: "Istentől csak 
szereletet és kegyelmet kérek . . . mindent, mindent 
el akarok viselni számontartás nélkül." Aztán fel is 
sorolja, hogy mire lehet elkészülve: "Verítékeznem 
és fáradoznom kell; sem hidegtől, sem melegtöl, sem 
virrasztástól, sem éhségtől nem szabad félnem. Az 
egészség és élet számomra közömbösek. Ha· utolér a 
betegség és halál, - minthogy a lelkek üdvéért fára
dóztam- kedvesek és értékesek lesznek előttem." 

Xavéri Szent Ferenc ünnepén prófétai lélekkel 
szinte már előre látja sorsát s mindazt, ami reá Angol
országban vár: "Hirtelen világosság gyúlt ki agyamban. 
Láttam magamat bilincsekben, láncra verten, vád alatt 
és elítélve azért, mert hirdettem, hogy Jézust a 
búnösö-k keresztrefeszítik és meggyalázzák. Egyidejü
leg igen nagy hévvel kívántam a bűnben élő szeren
csétlenek üdvét. úgy látszott előttem, hogy utolsó 
csepp véremet is szívesen .feláldoznám azért, hogy 
csak egyetlenegyet is megmentsek az örök kárhozat 
kínjaitól. Vajjon hóhér keze által halok-e meg vagy 
talán rágalmaknak esem áldozatul? Ime, egész testem 
reszket és elfog a rettegés. Vajjon méltónak talál-e 
Isten arra, hogy dicsöségéért rendkívüli dolgokat 
szenvedhessek? ... Lehet, hogy tévedek, de úgy érzem, 
hogy lsten szenvedéseket akar reám mérni. S:z;eretö 
Megváltóm, küldd ezeket a szenvedéseket, szíves
örömest vállalom azokat!" 

Lelki naplójának utolsó igéje: ,~Kerüljön bármibe, 
de kell, hogy Isten velem meg legyen elég~vel" 

Colombiere atya 1675 február 2-án, kereken 34 éves 
korában letette ünnepélyes négyes foga,da.lmát s egy
ben átvette a parancsot, hogy Paray-le-Monialban 
Papon atyának - akit a gray-i kollégium rektorának 
neveztek ki - mint házfőnök utódja legyen. 

Paray-l e-M aniaiban 

P. Colombierenek hirtelen történt áthelyezése 
Parayba, a jelentéktelen, elhagyatott kis fészekbe -
mé~ mielött próbaévét rendesen befejezhette volna 

az engedelmesség rendkivüli követelményének 
tekinthető. Mindenki, ·még a Társaságon kívül állók is 
csodálkoztak rajta. Hiszen a Páternek nagy tehetsége, 
kiváló szón.oki képessége és erénye már közismert volt. 

"Hogyan történhetett ez?" - kérdezte valaki 
Forest atyát. Mire ö szinte prófétai lélekkel csak azt 
felelte: "Egy kiválasztott lélek érdekében történt ez, 
a..kinek szüksége van a vezetésre." A jó Páter akkor 
még nem sejtette, hogy meanyire igazat mondott. 

P. Colombiere február első hetében érkezett Paray
ba. Első gondja a kis rendház és a vele kapcsolatos 
iskola fejlesztése és emelése volt. Ezt kívánta tőle 
állapotbeli kötelessége. Márpedig mint maga meg
je~yzi: "A világ helyes rendje attól a hűségtől függ, 
amellyel mindenki állapotbeli kötelességét teljesíti. 
Mé~is ez a dolog az, melyet még jámbor emberek is 
- a ezek talán még jobban, mint mások - leginkább 
elhanyagolnak. S erről még nem is vádolják magukat. 
"Dixisti peccata Caroli, non Caesaris" - mondotta 
egykor V. Károly császárnak gyóntatója. "Meggyón
tad Károly büneit, de nem a császárét.'" 

Miután az otthon anyagi és egyéb ügyeit tőle tel
hetölef elint~zte, kissé körülnézett s a Parayban és 
környékén kínálkozó apostoli munka lehetőségeit 
tanulmányozta. -A városban két nöi kolostor is volt; 
az Orsolyáké, a,kik fiatal leányok nevelésével foglal
koztak és a már 50 éves multra visszatekintő Vizi
táció. 

Az a választott lélek, akiért Colombierenek a 

Gondviselés örök terve szerint elsősorban Parayba 
kellett jönnie, éppen a Vizitációban élt, s kétség és 
aggodalmak közt lelki tusáit vívta. Alacoque Szent 
Margitot értjük. Azokat a rendkívüli lel·ki élményeket, 
amelyek benne és vele végbementek s amelyeket nem 
lehetett egészen titokban tartani, sem maga nemigen 
értette, de még kevésbbé környezete. A Vizitációt Isten 
és nagy alapítója, Szalézi Szent Ferenc, a tökéletes, 
de rendes imaélet otthonának szánta. S ime, ez az 
egyszerű, minden kül&nös műveltséget és ügyességet 
nélkülözö apáca az ö folytonos elragadtatásszerü 
imáival, hosszú és szokatla.n áhítatgyakorlataival a 
Vizitációha eddig ismeretlen szellemet kezel becsem
pészni, amiről az elődök, a hagyomány ·mitsem tud
nak, sót a sze!n.t szabályokkal eJ.lentétben lenni látsza
nak. Maga Michon apát, a rendes gyóntató, aldt elöl'
járói .,igen buzgó, de nem nagyon tanult férfiúnak" 
ismertek, az egyházi hatóságnak küldött jelentésében 
őszintén bevallja, hogy .maga sem tudja, miképen \Téle
kedjék ennek a rendkívüli és csodálatos utakon járó 
fiatal apácának viselkedéséről. De a többi világi és 
szerzetes pap is, mint bencések, jezsuiták, akikhez a 
főnöknő tanácsért fordult, csak fejüket rázták és 
gúnyosan beszéltek a nővér látomásairól, amelyeknek 
csak a sok koplalás az okozója. 

Mikor P. Colombiere a zárdában ·mint rendkívüli 
gyóntató is bemutatkozott, a fönöknö, Saumaise anya 
nyomban feLkérte, hogy amint ideje és körülményei 
megengedik, a zárdai közösséghez buzdító beszédet 
intézzen. P. Colombiere erre készségesen vállalkozott. 
Már akkor körülbelül 50 hallgatója közt megkülönböz
tette Margit alakját és a beszéd után megtudva nevét, 
megjegyezte, hogy "ez kegyelemmel megáldott lélek". 

Az első személyes találkozás P. Colombiére és 
Margit közt a negyedévi gyóntatáskor történt. Margit 
nem akarta magát közelebbról megismertetni, jóllehet 
már a szentbeszéd alatt, mikor a fogadószabában a 
főnöknő a szerzetescsaládot az új jezsuita házfőnök
nek és renkivüli gyóntatónak bemutatta, hallotta szí
vében a határozott és világos szavaikat: .. Ez az, akit 
neked küldök." 

Késöbb azonba.n sok küzdelem után és önlegyőzés 
árán végre feltárta szívét és egész életét annak min
den misztikus élményével együtt a jó lel'kiatya előtt. 
Ez csodálkozik s világosan látja Isten kezét. Csak 
azt rebesgeti, hogy Margitnak nagy oka van, isteni 
Jegyese leereszkedő irgalmáért, szeretetéért, amellyel 
felkarolja s bizalmasságáérl, amellyel elhalmozza, 
végtelen hálát adni. 

Apostoli munkdk Parayban 
A tűz, ahol van, ott melegít, ahol már nem mele

gít, nem is tüz többé ... Ezt tapasztaljuk P. Colom· 
bierenél is. Lelke, amelyet az isteni Szívből merített 
szeretet hevített, csakugyan melegített. Mint lelki 
vezér szívesen foglalkozott kiválasztott lelkek!kel. Ezek 
közt különös említést érdemel De Lyonne Mária, az 
előkelő, feltünö szépségü leány, ali:i csak nagynehezen 
bontakozott ki világias önszeretetéból és dobta magát 
végül kevéssel P. Colombiere halála előtt isteni Mes
tere és Jegyese karjába. Foglalkozott azután az intelli
gens férfivilággal, akik számára kongregációt alapított, 
amely a forradailbm~ fenmna.radt. Távozása után ezt 
írja egyik kongreganista úrnak: "úgy hiszem, Urunk 
szereti a mi Kongregációnkat, és azért nem gondolom, 
hogy feloszlanék. úgy mondom ,1a · mi Kongregáción
kat", mert noha távol- vagyok attól, nem állítom, hogy 
el is szakadtam tőle. Mindennap elmélkedem róla és 

9 



Utaak 

gondolatban ott vagyok összejöveteleiken, hogy részt
vehessek a nagy kegyelm~kben, amelyeket a Szent 
Szűz ott osztogat." Másik úrnak pedig azt írja: .,Gyak· 
ran imádkozom Önért és a többi kongreganistáért. Mit 
meg nem tennék, csakhogy olyanok legyenek, aminök
nek lenniök kell." 

A tizennyolc hónap alatt, amelyet Colorobiere Pa
rayban töltött, mint szónok sem kímélte erejét és buz
galmát. Hozzá még kis rendháza és a vele kapcsolatos 
iskola is követelte jelenlétét. Hogy pedig bokros teen· 

Irodalo ... 
Tower Vilmos: KIHEZ MENJEK FELESÉGÜL 7 

Második kiadás. Budapest, Korda kiadása, 1943. 200 
lap. Ara 3.50 P. 

Keiiemes meglepetés a tény, ho!ly rövid időn belül 
immár a második kiadást éri a könyv. Jeléül szolgál 
annak, hogy a női világ értékesebb része nem próba
házasságot akar kötni, hanem életszentségre kíván 
lépni. Ehhez pedig lélek kell, nem elég a test. Ezt 
a. lelket, lelkületet akarja alakítani a szerzö nagy
sikerű művében. Először felhívja a leány figyeimét 
Isten fenséges elgondolására a házassággal, azután 
megvigasztalja azokat, akik pártában maradnak. Ilyen 
nyitány után alapos okfejtéssei veszi sorra a keiiéke
ket, melyeket meg kelJ kívánni a vőlegényjelöltben, 
mert csak így alakul ki Isten Szíve szerint való, szent
ségi és boldogító házasság. Ilyen értelemben a házas
ságot az égben kell kötni. Az esküvő utáni idő 1s 
legyen méltó Krisztus követőjéhez. Semmi olyan elő 
ne forduljon, ami lealázó, bűnös vagy taszító. Ha 
akarod, hogy az igazíra találj, ha szeretnéd, hogy 
házasságod valóban a mennyország virágoskertje 
legyen, akkor vedd e könyvet, forgasd állandóan, 
okosabbá és jobbá leszel tőle és megtalálod azt a 
boldogságot, melyet a tisztaszívűek nyernek el. 

Tower Vilmos: KIT VEGYEK EL FELESÉGüL? 
Harmadik kiadás. Budapest, Korda kiadása, 1943 
164 i~ap. Ara 3.20 P. 

A háború mozgósításai és a naponkint növekvő 
anyagi gondok ellenére is nagy a házasadási kedv, 
amint erről a könyv szükségessé vált harmadik kiadása 
tanúskodik. De még egyebet is mutat az ismétlődő 
kiadás! Fiatalságunk valóban családias, · mert minél 
inkább kiábrándul a nagyvilági életből, annál inkább 
vonzódik a meleg családi fészekbe. Ezt csak körül
tekintéssel, Isten terveinek szemmel tartásával lehet 
építeni. Erre nyujt kézvezetőt a szerzö pompás köny
vében. Aki házasságra lép, Isten terveit valósítja, 
azért a legtöbb ember földi életkerete a házasság. 
Am vigyázz, hogy kit veszel el. A régiek is mondották: 
Nézd meg az anyját, vedd el a lányát! Vagyis azt 
akarták hangsúlyozni, hogy nézz körül. tanulmányozd 
a kiszemelendő jellemét, adottságait. Ha ésszel jársz 
el, akkor megtalálod a neked legjobban megfelelőt, 
akivel valóban boldog leszel minden gond közepette 
egész életeden át. A szerző valóban remekel e köny
vében. Meglátásai és tanácsai nagy bölcseségről ta
núskodnak, a könyv atyai hangja szeretetre és igazi 
jóindulatra mutat. Bárcsak minden házasulandó olvas
ná, s ezenfelül tanulmányozná ezt a könyvet! Igy 
biztosan meflfyólfyul az alapsejtjében betel! társada-
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döi közt P. Colorobiere az Úr Jézus Szíve tiszteleté· 
nek terjesztéséről sem feledkezett meg, a felől nem 
kételkedhetünk. Egyelőre leveleiben emlegeti bölcs 
mérséklettel az isteni Szívet és ajánlgatja az Úr Jézus 
által megkívánt gyakorlatokat. 

Feladatát Parayban megoldotta. A Gondviselés 
tehát más munkatérre szólítja. Az ő kedves Paray-jába 
már majd csak meghalni tér vissza. 

(Folytatása következik) 

lom. A könyv legnagyobb érdeme, hogy nyilt, őszinte 
és okosan felvilágosító, lelki és apostoli. Terjesszük 
a fiatalság között, hogy okuljon belőle, de adjuk az 
idősebbek kezébe is, hogy szerinte rendezzék be 
életüket a jövőben. 

Dr. Walter János: üDVöZLÉGY MARIA. Buda· 
pest, .Korda kiadása, 1943. 215 lap. Ara 4.50 P. 

Vihartépte, nyugtalan korunk vigasztalást keres és 
megnyueodni szeretne, de fülébe nem az édesanya 
simogató és jóságos szava, hanem a pusztulás vércse
vijjogása hatol. Emberi segítség nincs, a béke még 
mindíg késik, azért Isten a tétovázó emberiség figyei
mét felhívta a Fatimai Szűzre és a bizalommal tel
jes engesztelés világot alakító gondolatára. Szent
séges Atyánk, a pápa is példát adott erre, mikor 
az emberiséget a Boldogságos Szüzanyának ajánlotta. 
Eddig is örömmel láttuk, hogy sokan megértették az 
Úr szavát és követték a pápa irányítá5át, mikor az 
engesztelés jegyébe önmagukat és jövőjüket a Szep
Jötelen Szívre bízták. Háborgó korunk nem tehet 
okosabbat, mint hogy elzarándokol bűnbánó és bízó 
lélekkel a Kegyelmek Anyjához. A szónokok fel
adata, hogy e tényre gyakran visszatérjenek és biz· 
ta!l!lák hallgatóikat a Szűzanya tiszteletére. A jelen 
könyv szerzője távol él a hazától, az örök városba 
szólította az engedelmesség s mivel élőszóval nem, 
azért írásban apostolkodik és ösztönöz a Szüzanya 
beható i5mecretére és gyermeki tiszteletére. Könyve 
valóban időszerű, hiszen újaJbb kiadása vált szüksé· 
gessé. A szerző eddig is jeles művelője volt az asz
ketikus irodalomnak, jelen művében is remeket nyujt, 
mely lelki olvasásra, elmélkedésre és előadási meg 
prédikációs anyagnak kitűnő. Nem kidolgozott beszé· 
deket ad, hanem bővizű forrásokat nyit meg, melyek
ben haJtalmas anyag, széles emberismeretről és nagy 
olvasottságról tanúskodó gondolatok és példák, idé
zetek és meglátások találhatók. Valóban időszerű 
jegyzeteknek nevezhetjük a müvet, mert nemcsak 
a loretói litánia invokációit világítja meg, hanem a 
Mária-ünnepek liturgiájához is bőséges anyagot gyüjt 
egybe. A könyv mintegy a duce előszavával indul ez 
életbe, utalva a tényre, hogy Mussolini úgy rendel
kezett, hogy a milánói művészpalota tornya ne emel
kedjék a székesegyház Madonnája fölé s e szavak
kal fejezte ki óhaját: Az emberi alkotás ne akarjon 
az isteni fölé emelkedni! A szerző először is meg
magyará.z.za a loretói litánia jelentőségét, utal a má
jusi ájtatosságra és nagyszerű könyvében ügyes és 
áttekinthető beosztással csoportosítja a litánia meg
szólftásait, e csoportokat bájos misztikával jlyöngy-
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virágszálaknak nevezi. Csodálatos mélység nyilik meg 
az egyes olvasmányok nyomán. A nyomdatechnika 
alkalmazásával áttekinthető a könyv felépítése. Mi
lyen gyönyörű és áradó, tartalmas és magasztos a 
litánia! Megjelenik előttünk a Szűz é.s Anya képe, 
a nagyokosságú Krisztus Anyja, a hűséges, a válasz
tott, a szomorúak vigasztalója, a királynő, a nagy 
párlfogó. A könyv fenséges képekben festi vagy 
villantja meg a Boldog.ságos szende alakját és világ
történeti küldetését és ragyogtatja szemünkbe lelke 
szépségét. A könyv a Boldogságos Qicsöító himnusza, 
a Mária-tisztelet kézikönyve. A mű áttekinthetóségét 
emeli és gyakorlati hasznavehetöségét növeli a több 
lapra terjedő útmutatás, mely a közölt anyagat táblá
zatosan csoportosítva összesített alakban rendezi el. 
E könyv nagyszerű lelki olvasmány, eléggé nem 
ajánlható forrástár, mely a hívek és szónok lelkét• 
egyaránt megtermékenyíti, a Boldogságos ~zúz tisz
teletének bővizű forrása, a bajbajutott emberiség 

' bízalmának keltegetője és a pápa útmutatása szerint 
a Vilá~ Királynőjének történő felajánlás hasznos 
anyagtára. 

Szivós Donát: MAGYAR VAGYOKI Budapest, 
Korda kiadása, 1943. 326 lap·. Ara 5.50 P, kötve 8.50 P. 

Nemcsak hazai jelenség, ám nálunk is megismét
lődő tény, amíről a könyv szól. Nem is újkeletű, hisz 
a mult században is magasra csaptak a lelkesedés 
hullámai, mikor Dugonics regényeit írta vagy Horvát 
profes.szor egyetemi katedráról hírdette, hogy a ma
l!yar az első neJP_.zet, Adám is magyarul beszélt a 
paradicsomban stb. Most hasonló jelenségek között 
állunk, míkor látjuk, hogy a magyarkodás mennyíre 
JPegfogta a lelkeket, akik nem tettel. hanem üres 
szavakkal bizonygatják magyarságukat. Nemcsak piaci 
beszélgetések, nemcsak a kamaszok hencegése, nem 
is egyedül a délutáni teák közönsé!):e, hanem a tudo
mány képviselói is foglalkorlak e kérdéssel. Vagyis: 
mint a levegő, egészen körülvesz mindnyájun.kat. Ez 
a meglátás indította a közismert szerzöt, hogy jelen 
könyvét megírja s a felvetett kérdéscsoportot végig
tárgyalja, elsősorban a könnyen ~evüló fiatalság 
okulására és okosítására. Az egyszerű, de rendkívül 
ízléses címlap is sejteni engedi, hogy mennyire életbe
vágó kérdésról van e könyvben szó. Nemcsak szavak 
han!!zanak el, hanem a szentistváni magyarság lét
kérdéséról közöl megdöbbentö, máskor kiegyenlítő 
fejezeteket. A könyv három részre tagozódik. Az 
első részben rámutat a magyar értékekre. Ezek leg
elseje a magyar hivatástudat, amit a vérzivataros 
magyar történelem lapjai sugároznak felénk. Legszebb 
fejez;eteiben tárgyal a magyar értékekről, a dolgozó, 
vérző és IPel!dicsóült magyarokróL Egyenesen ódai 
lelkesedéssel mutat rá az igazi, őszinte és önzetlen 
hazaszeretetre. Jólesik hallani 'tiZt is, hOJ!y a magyar 
mennyit tett önzetlenül vérét ontva a Nyugatért, a 
késlekedő Európa nagy adósságot nem egyenlített 
ki Il"indmáig. Legkevesebb, amit megkövetelhetünk, 
mikor az agyarkodó vilá!1, · felé hangoztatjuk: Ne 
bántsd a magyart! Am ez nem elég, ezért kapjuk a 
leggyakorlatibb fejezetben a magyar propaganda 
sürgetését és néhány fontosabb részletének bemuta
tását. A második részben a mai magyar problémákat 
vázolja. Mert vannak ilyenek, senki sem tagadhatja, 
aki nyitott szemmel jár az életben s hallja a veszé
lyes jelszavakat, melyek mögött nal!y tévedések és 
kicsinyes önzés bújnak meg. Ilyen a maj!yarok osz
tályozása, az ellenzékieskedés, a külföldimádat, az 
örségváltás úrhatnám keresztülvitele, a meghonoso-
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dottak kisemmizése vagy kiseprűzni akarása, a nagy
hangú pártpolitika és földbírtokreform. A harmadik 
részben meg egészen gyakorlati és életközel lehetó
ségekre tereli a szerzö olvasói figyelmét. Reform
nemzedéket akar látni, mely nem szaval, hanem do!~ 
gozik, nyitva a szeme a magyarság érdekei iránt, 
vállalkozó szellemű, nem akar mások uszályába 
kapaszkodni, hanem segít önmagán. A deresszakállú 
ífjúvezérekből nem kérünk többet, hanem jöjjenek 
azok a fiatalok, akik szeretik hazájukat és népüket, 
készek életüket és vérüket áldozni érettük, akárcsak 
a csodáséletű Mölders. A kiváló pilótához hasonló 
hős nemcsak külföldön volt, nálunk is akad bőven, 
amint küzdó és vérző vitéz katonáink példája mu
tatja. Azok az ígazi magyarok, akik hisznek és dol
goznak, akik az egységet munkálják és hazájukért 
készek élni és halni. Aki ebbe a prograromba bele 
tud ílleszkedni, az mind magyar, akármilyen a neve. 
Mert nem .a név, hanem a lelkület fontos. Ez a nagy
szerű könyv tartalma. Sürgősen oda kell adni mínden 
érettebb fiatal mal!yar kezébe, de olvassa minden 
tanár és . szülö, szívlelje meg mindaz, aki szeretí 
népét és hazáját, mert a tapasztalt, bölcs ember okos 
és józan tanácsait kapja. 

G. Viktor Cseba: JÉZUSKA KIS VIRAGAI és 
egyéb történetek gyermekeknek. Budapest, Korda 
kiadása. 1943. 83 lap. Ara 1.80 P. 

A sajtó egyik nagy áldása, hogy rajta keresztül 
nemcsak a felnöttek, hanem a gyermekek és csecse
mők lelki világa is gazdagabbá lehet, ha a nekik 
szánt írások napvilágot látnak. Csak az tudja meg
mondani, mennyí jó árad a fejlődő gyermeklélekre 
a jó olvasmányból, aki közvetlen közelből figyelheti 
a feslő gyermekbimbó megnyilatkozásait ilyen olvas
mányok után. A Korda eddig is nagy érdemeket 
szerzett, hogy pártfogoita azokat az írókat, akik 
gyermekeknek szánt könyveket írtak, merl müveiket 
megjelentette és terjesztette. A legújabb kiadvány is 
ugyanezt a célt szolgálja, mert egy melegszívű gyer
mekbarát csekorba kötött elbeszéléseit nyujtja. Ezek 
a kis történetek egyszerűek, mínt maga a gyermek, 
akinek szánták, mégis bájosak, rnint a gyermeklélek. 
Mi az előnye ennek a kis munkának? Elsősorban az, 
hogy egyszerű nyelven írva, könnyen hozzáférhető és 
megérthető tartalma a gyermekek szárD..ára is. Másod
szor, hatékony segítség a hitoktatók, anyák és apák 
kezében, akik e könyvből olvasva gyorsan me!!jegy
zik az egyszerű példákat és könnyen alkalmazhatják 
a rájuk bízott különféle korú gyermekek értelmi. 
szintjéhez. E könyvben ugyanis hitoktatást nyujt a 
szerzö, nem ugyan a szó szakott értelmében, mintegy 
rendszerbe foglalva a mondanívalóit, hanem valóságos 
hitoktatást ad a gyakorlati ~let szemszögéből. Akár 
az otthonlevő, akár az iskolábajáró ~yermek meg
jegyzi hitünk főbb igazságait, tündiárt hallja és meg
tudja gyakorlati jelentőségüket. Míndez olyan mély 
benyomást hagy a gyermek fogékony lelkében, ami 
azután elkíséri életének későbbi szakán is, elirányitja 
a szabad választás perceiben, erősen tartja a kísér
tésben, ösztökéli a jóra. A könyv elején szerepló 
Évike csak ötesztendós volt, de már megértette, mi 
a szentáldozás s azt, hogy szeretni kell Jézust. 
Szivesen élt volna míndíg Jézus közelében, azért a 
kis Jézus korán felvette őt maga mellé a szép menny
országba. Margitka is mindenkinek örömet szerzett, 
azért a Jézuska őt is magához vette az égbe. Ked
vesen I.!'Ja le a szerzó, hogyan teszik Jézus elé a 
gyermekek a gyűjtött virágot, Mártika pántlíkája és 
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báráhykája elveszett, de nemsokára előkerült mínd
kettö, mert a bari nyakára kötötte egy jó kisember 
a szalagot, s a bari azonnal hazafutott vele. A jó 
gyennekek szeretík Jézust és Szüz Máriát, s ezek 
is szeretík és mindíg megsegítik öket. A többi el
beszélés is egytől-egyig szép, szívhez szóló. Azért 
e könyv nemcsak a felnötteknek lesz segítségükre, 
hanem a gyermeki képzeletet is megtermékenyíti. A• 
könyv nagyon· alkalmas ajándéknak, jelesül jutalom 
gyanánt a jól sike:rült vizsgák után. Nagy pedagógiai· 
érzék és mély lelkiség sugárzik minden lapjáról. 
Hisszük, hatása is ez lesz azok körében, akik olvas
sák vagy hallják. 

PARTIZANFRONT,. Moloár Ferenc riportregénye. 
Gárdos-kiadás. (Budapest. 339 lap. Ara 14.- P. 

Az orosz harctérre vezet a szerzö, aki átélte és 
megfigyelte az oroszokkal folytatott küzdelem alatt 
az orosz nép életét, lelkületét és vergődéseit Elvonul 
az olvasó előtt az oosz falu és város nyugtalan és 
ideges élete; megjelennek a vasútállomások, a sürü 
erdők, földalatti bunkerek, gépek, fogolytábor és egy 
orosz templom körül a szereplök: Hollóssy magyar 
zászlós, Kerekes orvos, Borszéki hadnagy, Lídia, az 
orosz tanítónő, férfi- és nöpartízánok, Mironovics, a 
partízánvezér, Kiéber német inspektor, az orosz pópa 
és sokan mások, akik részint hosszabban, részint csak 
felbukkanva jel~nnek rr•eg a színen. A regény mögött 
igazi történetek és esetek húzódnak meg, ám az 
egész mü összeállítása mégis inkább regényre vall, 
mint egységes és folyamatos történelemre. A könyv: 
bemutatja a küzdö magyar és német katonák nehéz 
helyzetét, elénk tárja az orosz és ukrán nép kietlen 
életét, elsősorban az ifjabb nemzedék szörnyü rom
lását és beteges hajlamait. A kép nem felemelő, nem 
lelkesítő, mert a bolsevizmus földalatti tevékenységél 
és általános rombolását jeleníti meg. A magyar olvasó 
láthatja a müböl hős vitézeink küzdelmes helyt
állását az emberfeletti helyzetekben, de szemiéiheti 
az orosz bolsevisták vallá.stalanságát is, különösen a 
fiatalahbak lelkét mérgezte meg a rontás és hitet
lenség. A könyv nem müvészi stílusban, hanem mint
egy kapásból készült. 

Serfőző József: SZENTIVANYI MARTON S. J. 
MUNKASSAGA A XVII. SZAZAD KOZDELMEIBEN. 
Budapest, 1942. 

Alapos utánjárással készült munká.t írt a szerzö az 
elmult idők egyik le~kiválóbb magyar polihisztoráróL 
kinek neve nemcsak a mai Egyetemi NyoiPda nagy
szombati korszakával, hanem kora szellemi áramlatai
val is szarosan kapcsolódik. Kitűnt mint nevelő, 
történetíró, jogtudós. szervezö, résztvett a hitviták
ban és a vallásegységet elöiPozdító mozgalmakban, 
mint az ország föcer.zcra éveken át befolyásolta a 
hazai könyvkiadás!. A szerzö nem száraz szakszerü
sé~j,Sel, har.em élettel teljesen és közelhozva korunk
hez Szer-tiványi alakját ismerteti a nagy magyar 
jezsuita korszakalkotó tevékenységét és ma is tartó 
hatását. 

Gyenis András S.J.: A NAGYSZOMBATI EGYE
TEM NYOMDAJA ÉS AZ úNiö. Budapest, 1942. 
15 lap: 

A szerzö rámutat arra a fontos küldetésre és 
hivatásra, melyet a nagyszombati egyetem jezsuita 
nyomdája a vallásegyesítés terén betöltött azáltal, 
hogy rutén, román és más szláv nyelvü vallásos köny
veket is kiadctt. Ezáltal is erősítette a katolikus 
:magyarság helyzetét. 
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Vajda Pál: MAGYAR FELTALALöK. Budapest, 
Országos Közmüvelődési Szövetség. 304 l. Ara 11.60 P. 

Szer·encsés ötlet volt e könyv összeállítása és ki
adása, mert benne a magyar mult negyenhat tech
nikusa, feltalálója mutatkozik be. Érdekes a könyv, 
e mellett szórakoztató is s emeli a magyar önérzete!, 
mert látjU'k belőle, hogy mennyi kiváló hazánkfia vitte 
előbbre a kultúrát, sokszor megelőzve a külföldet. 
Bizonyára több is van, mínt 46 magyar feltaláló, de 
egyelőre ennyi is elég ahhoz, hogy igazolva lássuk 
a magyar tehetség felsőbbségét. V erancsics F ausztusz 
püspök, Kempelen Farkas, a két Bolyai, a dinamó 
feltalálója: a kitünő Jedlik Anyos, a gyufa feltalálója: 
Irinyí János s a többiek egészen Szakáts Gáborig, 
mind lelkesedéssel és hozzáértéssel alkottak valami 
úja t a techmka terén. A technikatörténet főbb év-, 
számai, forrásli!unkák jegyzéke, kétfajta mutató és 
100 kép vagy ábra nagyon emeli a kötet értékét. 
Különösen diákok és müszaki emberek forgathatják 
nagy érdeklödéssel, de másoknak is sok élvezetet fog 
szerezni, mert közért-hető nyelven közli mondani
valóit. 

UNIO CLERI. PRO MISSIONIBUS XVII. ÉV
KöNYVE 1942. Magyarországi Katolikus Missziós 
Tanács kiadása. Bp. 1943. 120 l. 

"Minél távolabb áll ma az emberiség a békétöl, ... 
annál épületesebb és lelkesítöbb lesz, ha titeket 
magatokat eitölt a katolikus missziós szellem" -
mondta a Szentatya egyik rádíóbeszédében. Ennek 
a misszíós buzgóságnak nálunk is egyre fokozódó, 
egyre szervezettebb és kiterjedtebb munkájáról közöl 
szép beszámolót az Unio Cleri legutolsó évkönyve. 
Bevezetőjében Scheffler János szatmári püspök rá
mutat szeretetböl folyó kötelességünkre, mellyel a 
mai háború egyik legnagyobb károsultjának: misz
szióinknak tartozunk. Kovács Gábor tanulmánya 
Szent Pál levelei nyomán ismerteti missziós teoló
~iánk és a katolikus missziós lelkület alapeszméit. 
Csertő Ferenc az Egyház egyetemes küldetéséröl 
értekezik. Constantini érsek, Mgr. Carminati beszá
molói nemcsak a w.issziós munka háború okozta 
nehézsé~eit szemléltetik, hanem örömmel láthatjuk, 
hogy mi!liók lelkében felébredt a vágy az igazi Meg
váltó ismerete után. 

Bözödi György: SZÉKEL Y BAN JA. MEFHOSz 
Könyvkiadó. Budapest, 323 lap. Ara 6.80 P. 

Komor képekben pereg az olvasó lelki szeme ei'ött 
a székelység élete. A szerzö egyáltalán nem igyek
szik szépíteni a nyert szemléletet, hanem férfias nyilt
ságl!al mutat rá a székelység sorsproblémáira: a föld
birtok válságos helyzetére a román korszak alatt, a 
kisgazdák küzdelmeire, a kisbirtok pusztulására, a 
népesség elköltözésére, szétszóródására, fogyására. A 
könyv második rész&en külön is sorra veszi a 
Marosszék, Csík megye, Udvarhely megye és a Három
szék életét, ~azdasági és rr•üvelödési helyzetét s 
mindazt, ami eiPez országrészek fejlődésével vagy 
ro!T'Jásával kapcsolatban megragadta figyelmét. Komor 
kép, bárcsak a könyv adatai felráznák azokat, akik 
e pusztuló vidékek sorsát intézik vagy támogathat-. 
nák. Akkor viifaszosabb napok köszöntenek be az 
egész magyarsá~ és a székelység gyarapodá~ára. 

Goethe: FAUST. Tragédia. Fordította Kozma An
dor. Két részben: 158 és 231 lap. 

A jeles német költő világhíres müvét fordította 
egykor Kozma Andor magyarra. A fordítás immár 
hároiP kiadást ért. A költői IPÜ sikerült fordítását 
inkább felnöttek és irodalmilag képzettek élvezhetik. 



úJ MAGYAR KöNYVEK: 

Biró Bertalan: Szegedi üstökös. Kiváló magyarsággal 
szerkesztett történelmi regény a férfiifjúság részére. 

Dr. Bodon Károly: Hogyan éljen a szívbajos ember? 
Szívbaj, érelmeszesedés, vérnyomás. Ara 5.40 P. 

Dr. Burka Kelemen: Katolikos szertartáskönyv, külö
nös tekintettel a világi hívek és a ferencesek 
életére. Ara 4.20 P. 

Endrődy László S. J.: Lourdesi jegyzetek. Ara 20 fillér. 
Erdélyi László: Ünnepi gondolatok egy egyetemi tanár 

íróasztalánáL Ara 5.- P. 
- Magyar gazdák igaz története. Ara 4.- P. 
Gerely Jolán: Add nekem a szívedet! IV. kiadás. 

Különösen menyasszony leányok veszik nagy hasz
nát Gerely Jolán kitünő tollal megírt müvének. 
Ara 4.50 P. 

P. Markó Marcell: Szibérián át a ko'lostorig. Hadi
fogoly-életregény. Ara 1.50 P. 

Mérő Mihály: Szerelem a viharban. Apostoli célzattal 
megírt, lekötően érdekes regény. 

Szécsi Ferenc: Hivatalos és köznapi nyelvünk ma
(:yartalansá(:ai. II. kiadás. Ara 50 fillér. 

Tornyos Gyula S. J.: Na(:yasszonynak szentdt élet. 
A kongreganista katekizmusnak Il. kötete. Ára 
3.- P. 

Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül 1 III. kiadás. 
Ara 3.20 P. 

- Kihez menjek feleségül? Il. kiadás. Ára 3.50 P. 
Előbbi nősülendő férfiaknak, utóbbi nőknek ad 
kincseket érő jótanácsokat 

Dr. Walter János: üdvözlégy Mária. IL kiadás. A 
loretói litánia szakaszairól konferenciabeszédek, 
illetve elmélkedési anyag. Remekszép illusztrációk
kal. Ara 4.50 P. 

JÉZUS SZIVE KöNYVEK: 
Ban~ha Béla S. J.: Jézus Szívének nagy ígérete. Az 

elsőpéntek megtartásáról szóló lelkesítő iralka. 
Ara 30 fillér. 

P. Alcaniz S. J.: Bold~ság útja. P. Csávossy Elemér 
S. J. fordította le spanyolból ezt az értékes 
füzetkét Arról szól, ho~yan ajánljuk fel szemé
lyünket Jézus szent Szívének. Ara kartonkötésben 
30 fillér. 

Biró Ferenc S. J.: E jelben győzni f~sz! A Jézus 
Szíve-tisztelel kor.szerüségét bizonyítja meggyő
zően. Ara 60 fillér. 

- Hasonló akarok lenni Hozzá. Jézus Szent Szíve
triduum. Háromnapi elmélyülés a Jézus Szívét 
díszítő jelvényekrőL Ara kartonkötésben 50 fillér 
vászonkötésben 1.50 P. 

- Kommunizmus és Jézus Szíve. Ara 1.- P. 
Csávossy Elemér S. J.: Jézus Szíve-elmélkedések. 

Nem sablonos Jézus Szíve-elmélkedési anyag. A 
kilenc szeretetszol~álatot dolgozza fel. sok szent
írási idézettel. Mély és átfogó. Ara karto:-kötés
ben 1.40 P, vászonkötésben 2 BO P. 

- Az idők nagy jele. A Jézus Szíve-tisztelet kor
szerüségéről. Ara 40 fillér. 

- Kis elmélkedések. A kilenc szeretetszolgálatról ad 
rövid elmélkedéseket. Ára 24 fillér. 

- A századok na~y jele. Hatalmas kc·nyv a Jézus 
Szíve-tiszteletről. Első részében a tisztelet tárf.yá
ról, második részében a tisztelet céljáról és rya
korlatáról. harmadik részében a tisztelet jelentő
ségéről és hatásairól, !l.yümölcséről tartalmaz ki
merítő adatokat. Ara 7.50 P, kötve 11.- P. 

Endrődy László S. J.: Szeretet - Szózat. A szerelet
nek ellenállhatatlan isteni ereje· sugárzik ebből a 
könyvből, melyben a Jézus Szíve-magánkinyilat
koztatások mindenegyes sora az olvasó szívébe 

hatol. Az előszót a mostani Szentatya bíboros 
korában írta e mühöz. Ara kartonkötésben 3.- P. 

Hattenschwiller-Szabó: ImameghaUgatások. J é z us 
Szívének jótéteményei. Példák. Ara 4.50 P. 

László Ferenc S. J.: Jézus Szívének iskolájában. 
31 elmélkedés Jézus Szívéről; ugyanannyi erény
gyakorlat. Rövidek, megkapóak és gyakorlatiasak 
párbeszédes alakban írt elmélkedései. Június hóra 
különösen alkalmasak. IL kiadás. Ara kartonkötés
ben 70 fillér. 

Laczika Ferenc S. J.: A család felajánlása Jézus szent 
Szivének. Ara 20 fillér. 

Petruch Antal S. J.: Jézus Szive apostola. II. kiadás. 
P. Biró Ferenc S. J. emlékezete. Egy fenkölt papi 
élet ismertetése. "A Szív" ujság alapítója életét 
oly nagy apostoli buzgóság jellemzi, hogy olvasása 
által mindenki csak gazdagodhat és jobbá lehet. 
Több képpel díszítve. Ara kartonkötésben 4.50 P, 
vászonkötésben 8.- P. 

Virágh Andor S. J.: A szeniséges Szív titkai. Szép, 
modern nyelvezettel megírt elmélkedések. Ara 90 f. 

Zsámár Jenő: Ime, a Szív. Alacoque Szent Margit 
mondásait tartalmazza. Ara 40 fillér. 

JÉZUS SZIVE IMAKöNYVEK: 
Liguori Szent Alfonz: Jézus Szíve imakönyv. Sok szép 

imán, kilenceden kívül június hó minden napjára 
közöl egy-egy példával átszőtt elmélkedést. Ara 
5.- P. 

Szívünk nap;a. Alacoque Szent Margit imakönyve. 
A Szent Szív-tiszteletre oktat. Ara 2.- P. 

P. Antal: Jézus Szíve, a szeretet lángtengere. Jézus 
Szíve imákat, énekeket közöl. Kis zsebalak, betűje 
azonban nagy, könnyen olvasható. Ara 2.- P. 

Jézus szeniséges Szívének hónapja. Harminc elmél
kedést és sok Jézus Szíve-éneket tartalmaz. Ara 
1.40 P. 

Szcntiványi Károly: Novina Jézus szentséges Szívé
hez.. Ara 1.40 P. 

Tárkányi József: Jézus uent Szívének imádá•· Sok 
kiadást ért, főlelf népies tartalmú Jézus Szíve 
könyv. Ara 80 fillér. 

Dr. Czékus Géza: Novéna Jézus szent Szivéhez. Igen 
kedvelt Jézus Szíve-kilenced. A litánia is benne 
van. Ara 30 fillér. 

JÉZUS SZIVE IMALAPOK: 
Legtöbbje szentkép, hátiratolt imával. 

l. A nagy ígéret. Ara 4 fillér. 
2. Kegyelemkilenced Jézus Szívéhez. Ara 4 fillér. 
3. Litánia Jézus Szívéről. Ara 4 fillér. 
4. Elsőpénteki nagykilenced. Ara 5 fillér. 
5. lmádkozzunk a kommunisták megtérítéséért. Ara 

6 fillér. 
6. Jézus Szíve-novéna - dr. Czékus Gézától. Ara 

30 fillér. 
7. Jézus Szíve me~engesztelése. Ara 4 fillér. 
8. Felajánlás Jézus Szívéhez az arsi plébánostól. 

Ara 4 fillér. 
9. Az emberi nem felajánlása Jézus Szívének. Ara 

3 fillér. 
10. Önmagunk felajánlása Jézus Szívének. Ara 3 fillér. 
11. Teljes önmegtagadás imája. Ara 3 fillér. 
12. I~éretek. Ma~yarul és németül. Ara 3 fillér. 
13. Emlékezzél meg, ó Jézus édes Szível Ara 3 fillér. 
14. Bizalom kilencede. Ara 3 fillér. 
15. Bizalom Jézus Szívében, Colombiere atyától. Ara 

3 fillér. 
16. Miért és hogyan ajánlja maJ!át a keresztény csa~ 

Jád Jézus szent Szívének? Ara 4 fillér. 
17. A nagykilenced. Ara 4 fillér. 
18. Családfelajánlás Jézus szent Szívének. Ara 4 fillér. 



É'V'Végi jutalo ... ~öny'Veldil ajánlj uL:: 

Komoly könyvek fiúknak 16 évtől fölfelé: 
Blaskó Mária: Kaszap István útján. Kaszap Istvánnak, 

a fiatal jezsuita noviciusnak életrajzát sokan isme
rik. Már eddig is több kiadást ért P. Endrődy 
könyve. Most új életrajza jelent meg a fiatal hős
nek Blaskó Mária tollából. Az új Kaszap-könyv a 
felnőttek számára készült, de gyermekek számára 
is van benne egy kUiönálló melléklet . Az új Kaszap
életrajzot sok szép kép díszíti. Ara füzve 2.- P , 
kötve 4.50 P . 

Hajdók János: Királyi élet, királyi vér. Lelki könyv 
ifjak részére. Ara fűzve 1.80 P, kötve 4.- P . 

Honoré-Liptai: öt perc lelkeddel. Szebbnél-szebb 
gondolatok, melyek felemelik a lelket. Ara füzve 
1.50 P, kötve 3.50 P. 

Plattner-Waigand: Jezsuita mandarin. Egy világhídi 
tudós félelmet nem ismerő, regénynél izgalmasabb 
élete. Ara füzve 1.50 P . 

Dr. Ruppert István: Fény a fényből. Dogm atikai meg
fontolások az .,egy Istenről". Kitünően eltaláita a 
hangot a fiatal hittanár, mert könyve oly élvezetes, 
hogy mindenkí örömmel forgatja. Ara 3.- P. 

Schmiedt Béla dr.: Lelket az életbe! III. kiadás. Le
bilincselően érdekes, lendületes, szemiéi tető és 
modern beállítása a lelkigyakorlatos témáknak. 
Ara füzve 4.20 P, kötve 6.80 P . 

Schons-Borbély: A rongyszedök apostola. Lamy atyá
nak, korunk második Vianney Szent Jánosának 
élete. Ara füzve 3.20 P. 

Szivós Donát: Magyar vagyok! A mai idők legaktuáli
sabb könyve. Érdekfeszitő, lekötő, meggyőző olvas
mány. Férfi és ifjú, leány és asszony él vezettel for
gathatja. Ara fűzve 5.50 P, kötve 8.50 P. 

Dr. Szücs Imre: Heten voltunk. Érdekes, lekötő mü, 
mely kiválóan alkalmas a papi hívatás felkeltésére . 
Ara fűzve 3.20 P, kötve 5.50 P. 

Tomka Agoston S. J .: Mít beszéltem diákjaimmal 
Istenről? A szerző tulajdonképen fiúknak szánta 
művét mint lelkiolvasmányt de hitoktatók is első
rangú anyagot nyernek az' V . gimnáziumi anyag 
magyarázatához. Ara fűzve 5.- P, kötve 8.- P . 

Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül? III. kiadás. 
Az első kiadás úgyszólván hetek alatt fogyott el. 
Fiatalemberek számára ad felbecsülhetetlen taná
csokat az élet egyik legfontosabb kérdésében. Ara 
fűzve 3.20 P, kötve 6.- P. 

Nagyobb leányoknak 14 évtől: 
Gausz Tibor S . J.: Ha az Ö szavát halljátok. Kitünő 

útmutató szerzetbe vágyó leányok számára. Ism e r
teti az egyes rendek foglalkozását, képekben mu
tatja be öltözéküket. Ara fűzve 4.50 P, k ö tve 7.- P. 

- Énekeljen szíved is! Tárgya: Éljünk az Egyházzal. 
Az egyházi év feldolgozásával a leány előtt. lep~reg 
az ünnepek jelentősége , átszőve a legfontosabb 
vallási problémával. Ara 3 .50 P, k ö tve 6.20 P . 

- A jegygyürüért: VI. kiadás. Ez a könyv legj obban 
Tóth Tihamér "Tiszta férfiúság" című könyvéhez 
hasonlítható . A szerző avatott kézzel nyúl a 
leányproblémákhoz. Új fényt derít művében mind
arra, ami a jegygyűrűt · megelőzi s ami oly sok 
fejtörést okozott eddig a leányoknak. Ara fűzve 
3.80 P, kötve 6.50 P . 

Gyenis András S. J.: Egys2:e.rüség ösvénye. Kis Szenl 
Teréz erényei t ismerteti. Ara fűzve 1.50 P. 

Gerely Jolán: A müvelt leány. Bővített kiadás . Gerely 

Jolán valóban hézagpótló, katolikus szempontból 
elsőrangú illemkönyvet adott müvével a magyar 
leányok kezébe. Ara füzve 3.20 P, kötve 5 .60 P. 

- Majd ha asszony leszek. Kitűnő tanácsok serdülő 
leányok és asszonyok részére. Minden problémára, 
ami egy nő életében előfordulhat, válaszol. Pompás, 
gyakorlati kézikönyv. Nagy pedagógiai tudás, gya
korlati érzék jellemzi. M árton Lajos müvészi rajzai
val. Ara 5.50 P , kötve 8.- P . 

- Add nekem a szívedet ••. Serdülő leányoknak kin
cset érő munka. Olyan dolgokról szól, amelyekről 
nehéz élőszóval beszélni. Szól az ismerkedésről, a 
férjhezmenésről és a reá való előkészületről a 
házasságról is. Mindenhol olyan fínom, tapint~tos 
és szemérmes, hogy minden serdülő leánynak ke
zébe adható. Kartonkötésben 3.80 P, vászonkötés
ben kötve 6.20 P. 

P. Pál: Igazi szegények. Közvetlen, kedves kis törté
nete egy szegény, családi fészekből kiesett leány
kának. Kartonkötésben 1.- P. 

P . Pécsi Tamás: Az utolsó áldozat. Szent Agnes éle
tének regénye. Szent Agnes élettörténete egy lük
tető eseményü és sziporkázóan csillogó stílusú kis 
regényben megírva. Ara fűzve -.80 P . 

Tower Vilmos: Kihez menjek feleségül? Sokat köszön
het e könyv minden olvasója a jeles szerzőnek. 
Házasság előtt álló leányok, fiatalasszonyok szá
mára szánta. Ara 3.50 P, kötve 6.20 P. 

Zaymus: Eg~tjáró királyleány. Tíz, megragadó szép
ségű, báJOS legendát gyűjtött össze e könyvben 
Zaymus G yula. A remek legendákat megkapó ele
venséggel, poétikus lélekkel dolgozza fel s mély
séges hi t tel, törhetetlen reménységgel telíti. Le
írásai korszerüek, alakj a i valósággal élnek Ara 
fűzve 2.60 P. · 

- Illatos .f~ny és egyéb elbeszélések. Válogatott, szép 
elbeszelesek, amelyek olyan hőt és szereletet sugá
~o~nak ki ma~ukból, hogy a mai dermedt világban 
el<_> em?er. szmte megm.elegszik mellettük. Csupa 
szm, sztv es hangulat mmden sora. Ara fíízve 3.60 
P, kötve 6.- P. 

Pünkösdi ünnepkörre olvassuk el: 
Wimmer Anzelm O. S. M. csodálatosan szép könyvét 

a Szentlélek Istenről: 
I S T E N I T Ű Z V I L Á G A eimmel. 

Ára ízléses kartonkötésben 4 ·20 P . 
keménykötésben 7·- P . 

Kilenced a Szentlélek Úristen tiszteletére: 
Müller Lajos S.J.: PÜNKÖSDI AJÁNDÉK. 
Ára kartonkötésben 50 fillér. 

TÖMEG TERJESZTÉSRE AJÁNLJUK: 

Jézus szeniséges Szívének képeit a Szent Sziv 
12 i.géretével. 24 X 34 cm-es nal!yságban, szép 
halvanysárga s.zinben, kétféle szövegnyomással. 
aranyozássaL Ara 70 fillér. 

A vi!á~ fölajá~~s~ Szűz Mária s~eplötelen 
Sz1ven~k cimu tmat. XII. Pius pápa Öszentsége 
imája. Ara 2 fillér. 

Keresztelési diploma. A megkeresztelt egyén összes 
kiváltsága_i rajta vannak ezen a szép kivitelű ok
levélen. Ara 80 -fillér. 

..4 könyvek .HJ.egrendelfjetök a Korda könyvkereskedésében 
Budapest. VIII .• Miks:átfj Kál.HJ.án-tér 4. s:á.HJ.. • 

Nyomatott : Korda R . T nyomdájáhao, Budapest, VIli . Csepre,.hy-utca 2. [Felelős : Meininger Ferenc.) 





Ul k" aszkétikus folyóirat. Megjelenik minden hó 1-én. 
" UD Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. - Kiadja: a Korda R. T. (Igazgató: 
dr. Czapik Gyula.)- Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 4. szám. 
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Előfizetési ára félévre 1 P 80 fiU. Egyes szám ára 40 fill. 

Kék búzavirágos, voros pipacsos, aranykalászos magyar róna. 
A föléje boruló kéklő ég kárpitján fehér felhők húznak át. Ebbe a 
kedves, jólismert képbe állítjuk be július havában a Jó Pásztor alakját, 
aki keresi az elveszett juhocskát, vállaira veszi s nem tud hová lenni 
örömében, hogy megtalálta a tévelygőt. 

Az isteni Megváltónak Jegszebb bemutatkozása az ű földi életé
ben a jó pásztornak a képe. Valóban jó pásztor ű, aki kincs gyanánt 
őrzi nyáját, neki szenteli életét, megosztja jó- és balsorsát, kies legelő
kön legelteti nyáját. S ha a száz közül csak egy is eltéved, rögtön 
keresésére indul. Mert szíve mindíg forró és lángoló, a lelkek vesze
delme neki mindenkor éles tőr. Ezért kutat át szorgosan erdőt, mezőt, 
berket, bokrot, tesz tűvé hegyet és völgyel, száll le szakadékos szirtek, 
szúrós tövisek közé, hogy keresse eltévedt báránykáját. Néha megáll 
és fölpanaszolja fáradalmát, de aztán újult erővel és hévvel nekiindul. 
S ha maga nem győzi, útnak indítja segítőtársait, barátait, megosztja 
édes gondját bizalmas másokkal is, hogy minél többen, minél buz
góbban keressék az elveszett juhocskát A jó pásztor követi a bűnöst 
minden útján, otthon és idegenben, tömkelegben éppúgy, mint a csendes 
magányban, éjjel és nappal; nem engedi magát elriasztani. Komolyan 
szól hozzá, majd meg lágyan; ráijeszt, majd ismét szereleltel vonzza. 
Felszólítja a jó lelkeket, hogy segítsék nehéz munkájában; megosztja 
aggódó gondjait a szülőkkel, gyóntatókkal, buzgó keresztényekkel, 
hű apostolokkal, barátokkal s tanítókkal. Fölemeli s szeniséges Szívéhez 
szorítja őket, hogy a keresés munkájában egy se fáradjon ki. Mert 
neki egy bűnös többet ér, mint kilencvenkilenc igaz. 

Jópásztori szívet, krisztusi szeretetet, önzetlen áldozatkészséget 
sürget az 

W (4 --~ mikor maga is a lélekkeresés nagy munkájába áll és másokat 
&.J~ un~ is ebbe? fölsé~es, !elelős~égteljes ~un~áb_a.állí!· A Jó P.ásztor 

· • szereletet osztJa, Jezus Sz1ve vagyat telJeSIII, m1kor a KIIsztus-
hoz mindíg jobban való áthasonuJási sürgeti cikkeivel, elmél

kedéseivel a kegyelem gondos őrzését szívünkben, a Krisztussal való meghitt barátságot 
és az ű áldozatos életének magunkra öltését és az apostolkodást munkálja. lsten országa 
terjedésének, a kegyelem titokzatos erejének emberek az eszközei, szándékainak apostoli 
lelkek, szerelettől izzó szívek a végrehajtói. Lapunk Olvasóinak, Barátainak áldozat
készségén s buzgóságán múlik, hogy a Jó Pásztor szócsöve, kis lapunk minden katolikus 
kezébe, minden öntudatos katolikus család asztalára eljusson. Legyünk tehát úton-útfélen 
az UTUNK apostolai, szószólói és terjesztői! Hadd űzze el Krisztus világossága a tévely, 
bűn, hitetlenség, tudatlanság és szerelellenség sötét hatalmait! Hadd varázsolja a Jó 
Pásztor kegyelme, szeniséges vére lüktető életté a megváltott magyar lelkekben az 
UTUNK munkája nyomán is az evangéliumi igázságot. 
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AUIIáQ-
l.ta1 BorLély lsh'án S.J. leol. tanár 

Nem ok nélkül állitják, hogy az 
élet csupa titkokkal vesz körül ben
nünket. A dolgok valóban csak külsö 
arcukat tárják felénk. Hogy belse
jükben mi rejtőzik, azt legfeljebb 
sejthetjük, de egész pontossággal 
sohasem állapíthatjuk meg. Ilyen ti
tok már a legegyszerűbb dolog: az 
útszéli fűszál vagy a lábunk előtt 
csúszó féreg. Mind a kettőt látjuk, 
de nem tudjuk, hogy mi viszi bennük 
előre a lezajló életfolyamatokat. Sze
münk előtt változnak, alakulnak, de 
ki mondhatná meg, hogy miért, mily 
titkos célok érdekében kapaszkodik 
a fűszál a talajba s mivégre végzi 
oly fáradhatatlanul ösztönös mozgá
sait a féreg. 

Még bonyolultabb, még kideríthe
tetlenebb titokzatosságot rejtegetnek 
magukban az emberek. Kifelé meg
állapíthatjuk alakjukat, emlékeze
tünkbe véshetjük jellegzetesebb vo
násaikat, a belsejükbe képtelenek 
vagyunk bepillantani. Mennyi titkos 
érzést, milyen fájdalmakat, mennyi 
csalódást és reményt, mennyi jóságot 
és aljasságot, milyen különös multat 
és milyen sejtelmes jövőt takargat
nak azok az arcok, amelyekkel vala
mely nagyváros utcáján egy óra alatt 
szembetalálkozunk! Mindez rejtve 
marad előttünk, mert futólagos meg
pillantás megismerésükre nem elég. 
Hogy valakit lelke szerint felfedez
zünk és megértsünk, ahhoz szeretetre, 
bizalomra, különös gyengédségre és a részvét 
ritka lelki adományára van szükség. Valóban 
csak akkor mondhatjuk el egy emberről, hogy 
valamennyire megismertük őt, ha hosszú ideig 
éltünk mellette, különféle helyzetekben figyel
hettünk reája s eltávolítottunk a szívünkből min
den olyan ellenszenvet, mely torzítva tárná elénk 
az illető tulajdonságait. 

A kegyelem rendjében is ilyen törvények 
uralkodnak. Az első futólagos tekintet, a hirte
len benyomás, a pillanatnyi ismeretség itt sem 
elég. Hogy e megszentelt birodalomban jól ki
ismerjük magunkat s világosan lássuk, mik vesz
nek körül bennünket, hosszas együttlétre, bizal
mas szeretetre, valami különös együttérzésre 
van szükségünk. Az imádság erejét csak az 

ismeri, aki jól megtanult imádkozni. 'Az erénye
ket máskép nem tanuljuk megbecsülni, csak ha 
küzdünk érettük. A szentségek értéke csak olyan 
előtt világos, aki komolyan éli és használja 
őket. Méginkább nélkülözhetetlenek a megis
merés súlyos feltételei akkor, midőn a kegye
lem világának talán legragyogóbb kincsét, a 
BoldogságosSzűzet akarjuk megismerni. A Szent
írás néhány utolérhetetlenül szép és emberi 
vonással megrajzolta alakját. Olyan ábrázolást 
kapunk itt, mely Jegtalálóbban valamely nagy 
művész egyszerű szénrajzához volna hasonlít
ható. Csak néhány vonás az egész, minden kü
lönösebb technikai felkészültség vagy kiszámított 
fogások nélkül, de ezek az odavetett vonalak 
annyira hűek és természetesek, hogy sohasem 
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feledkezünk meg róluk. Am ez a kép sem mond 
el nekünk mindEmt. Hatása csak annyi, mint 
mikor az elóttunk pompázó virágszálat megcso
dáljuk. Sejtjük, tudjuk, hogy nagy szépség áll 
előttünk, de nem hatolunk be belsejébe, nem 
ismerjük föl azokat a mélyben meghúzódó erő
ket, melyek e káprázatos külsót megteremtették. 
A Szent Szűz alakja is csak hosszas elmélyedés 
után tárja fel elóttünk egész gazdagságát. Más
kép nem jutunk el erre a nagyszerű felisme
résre, mint úgy, hogy egész egyéniségét belsőleg 
feldolgozzuk, szívét a hívó lelkület felfogó 
képességével át- meg átjárjuk, a benne megnyil
vánuló isteni erőket a Szentlélek sugallata alatt 
felkutatjuk. Egy ember élete nem is elég, ·hogy 
e mesés kincseket megtalálja. 

De erre nincs is szükségünk! Szerencsére ab
ban a helyzetben vagyunk, hogy ezt a gyönyö
rüséges lelki hányászatot a kegyelem birodal
mának fáradhatatlan munkásai már jóelőre meg
kezdették, sót részben el is végezték. A Szent 
Szűz megismerésére · nem vagyunk csupán a 
Szentírás néhány adatára utalva. Segítségünkre 
jön az Istenanyát századok óta áhítattal és sze
retettel övező lelkek hite és buzgósága. Az áhí
tat lelkesedésében a Szentlélek irányítása alatt 
eddig is sokat felfedeztek, sokat észrevettek a 
Szent Szüzre vonatkozóan olyasmit is, ami nincs 
benne kifejezetten a Szentírásban. Az így össze
gyülemlett vonások megkönnyítik számunkra a 
Boldogságos Anya tökéletes ismeretét. 

Mindez eléggé vigasztaló. De nem kell-e éppen 
e miatt attól tartanunk, hogy Szüz Mária igazi 
lelki képe veszendőbe megy? Nem fenyeget-e 
az a veszély, hogy a buzgó szívek lelkesedé
sükben eltorzították s a helyes arányokon túl 
megnövelték a Szent Szüzről vallott felfogásun
kat? Nyugodjunk meg: ilyen félelemre nincsen 
semmi okunk. Ha egyik-másik elvétve előfor
duló esetben ilyesféle kisiklás bekövetkezett, a 
hívő, Isten törvénye és kinyilatkoztatása szerint 
igazodó lelkek többsége ilyen tévedésnek és 
megtévesztésnek áldozatul nem eshetett. Az igaz 
és tiszta áhítat mindenkor az Anyaszentegyház 
ellenőrzése és jóváhagyása mellett virágzik. 
Elképzelhetetlen tehát, hogy az Egyház útmu
tatása szerint élő lelkek tekintélyes része hűtlen 
lett volna az igazi katolikus szellemhez s ködös 
ábrándozások alapján olyan tarka képet festett 
volna a legszentebb Szüzről, melynek a való
sághoz semmi köze. Nem; ilyesmi nem történ
hetett meg. Amit hosszas századok szinte egy
értelműen hirdetnek Máriáról, azt nyugodtan 
igaznak fogadhatjuk el. 

A hívek és szentek által reánk hagyományo
zott Szent Szűz arcképekegyike a Világ Király
nőjét ábrázolja. Az egyszerű názáreti asszony, 
a Szentcsalád halkszavú, áldozatos gondvise
lője, a fájdalmak anyja, erőnek, hatalomnak, 
fénynek és -dicsőségnek birtokosává válik. 
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A Szentírás egyszerű szénrajza átalakul: a köz
vetlen 'kifejező vonások helyett dúsaranyozású 
bizánci mozaikkép jelenik meg átszellemült, 
szinte túlvilági tekintetű koronás, felséges király
nővel. Az ellentét valóban meglepó. Szinte 
kísértve érezzük magunkat, hogy megkérdezzük' 
nem történt-e itt valami meg nem , engedhető 
átfestés? Nem alakították át az Úr szolgálóleá
nyát vakbuzgósággal annyira, hogy többé már 
nem ó. az s az egyszerű hívő tekintete nem is 
tud reá ismerni? 

I. 

Ne aggodalmaskodjunk! A Világ Királynö
jéról kapott kép hű és megbízható. Sokan buzgó, 
hívő, szent lelkek hívják és' vallják őt ennek. 
S ami a legfontosabb: maga az Egyház hivata
los tanító tekintélye elfogadta, használja ezt a 
megjelölést. A názáreti asszony valóban Regina 
Mundi. 

A bizonyosság kedvéért ismerkedjünk meg 
néhány komoly nyilatkozattal. Csak pár elszórt 
kijelentésre szorítkozunk, mert itt nincs hely 
arra, hogy hosszadalmas adathalmazokat sora
koztassunk föl. Elsősorban is olyanokat fontol
junk meg, melyek az egyházi tanító tekintélytől 
származnak. A II. niceai zsinat 787-ben a zsinati 
határozatok között a Szent Szűzet deszpoiná-nak 
nevezi. A deszpoina szó a késői görög nyelv
ben a császárnőt jelentette. Az is eléggé ismert 
tény, hogy a zsinat azért alkalmazta ezt a nevet 
a Szent Szűzre, mert előzőleg II. Gergely pápa 
a VIII. század elején egyik levelében már hasz
nálta ezt a kifejezést s a zsinat résztvevői előtt 
II. Gergely levelét felolvasták. E kezdet után 
késöbb is meg-megjelenik hivatalos iratokban 
a Boldogságos Szűzre alkalmazva a királynői 
név és méltóság. Az újabb korban pedig sűrűn 
követték egymást ilyen kijelentések. Ide tarto
zik például XIII. Leó pápának e szép nyilatko
zata: ..... amint az emberi megváltás nagy tit
kának végrehajtásában értelmes eszközként 
közreműködve szerepet vitt, úgy ö a Krisztus
ból mindenkor áradó kegyelemnek is értelmes 
eszköze, mert csaknem mérhetetlen hatalom 
birtokába jutott". (Adiutricem populi körirat 
1895 szeptember 5-ről.) X. Piusnál viszont eze
ket olvashatjuk: "Ott ül Krisztus a magasságban 
a dicsöség jobbja felől (Zsid. 1. 3.); Mária pedig 
mellelle foglal helyet jobbján, mint valameny
nyi veszélybe jutottnak legbiztosabb menedéke 
és leghűségesebb segítője, úgyhogy semmitől 
sem kell tartanunk, semmit sem elveszettnek 
himiünk, mikor ö irányít, ö tekint le reánk ke
gyesen s ó védelmez minket." (Ad diem illum. 
1904 február 2.) Végül szinte fülünkbe csenge
nek még mindíg XII. Pius pápának ama szavai, 
melyekkel 1942 október 31-én az egész emberi
séget a Boldogságos Szüz szeplótelen Szívének 
ajánlotta. Ebben a megrázó könyörgésben éppen 
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a legünnepélyesebb részletnél XII. Pius pápa 
így szól: ..... ugyanígy mától kezdve Neked 
és a Te szeplötelen Szívednek legyenek ök (az 
Egyház és az emberiség) szentelve, ó Anyánk 
és a Világ Királynője ... " (L. Fiedler István 
püspök előadását: Sz űz Mária üzen a nemze
teknek. Nagyvárad. Szent László-nyomda.) 

E pápai tanúságtételek mellett megszámlái
hatatlan azoknak a vallomásoknak tömege, me
lyek hívők, hittudósok vagy főpásztorok ajkáról 
hirdetik a Boldogságos Anya királyi méltóságát. 
A sok közül halljuk csak a középkor egyik hit
tudósát, aki a Szűzanya tiszteletében különösen 
kitűnt s királyi méltóságának megvallásában 
pedig a képzelhető legvilágosabban beszél. Ez 
a híres teológus Nagy Szent Albert. Senki oly 
határozottan nem fejtegette ezt az igazságot, 
mint ö . .,Minden dolognak, melyeknek Isten a 
legfőbb Ura, ö (a Boldogságos Szűz) a legfőbb 
Úrnője." (Mariale sive quaestiones super Evang .. 
q. 29. § 2.) .,Az Egyház rendjében a legfőbb 
személy a pápa, aki Jézus Krisztus helyettese. 
A Boldogságos Szűz azonban nem helyettes, 
hanem együttsegítő, valódi társ és a királyság
ban részes, hiszen az emberi nemért elvállalt 
szenvedésekben is részes volt." (Ugyanott q. 42.) 
Vagy halljuk például ezt a nyilatkozatot: 
.. A Boldogságos Szűz felvétetett a mennybe, 
hogy az üdvösség segítségét nyujtsa és az ural-

, 
Eletparan«:sun~ -van 

Földi életünk ősi Iitka: a kitar/ó törekvés a boldog· 
ság lelé. 

Ezt költők is sokszor megénekelték már. Egyikük 
így versel: 

.,Kérded, milyen az életem? 
A boldogságat kergetem." 

Igen, kergetjük mindnyájan. De cwk kergetjük. 
mert sajnos, mindig kisiklik a kezünkből abban a pilla· 
nafban, mikor azt hisszük, hogy már meglogtuk. 

És ez a kergetödzés az egész életen át tart. A !Jol· 
dogság nyugalmas vánkosót nem tehetjük a lejünk alá 
e világon. Mert az egyik beteljesült vágy után másik 
újabb sóvárgás jön. 

A boldogság utcini vágyódásnak határköve a halál 
kapujában van leásva. A kívánságair..k cwk itt érnek 
véget. Rajta túl már béke van. Az innenső oldalon 
azonban egy olyan megfoghatatlan vágy ostorozza az 
embert, amely vágy születésünk percében együtt indul 
el velünk. Ezért válik a boldogság mindenkinek szemé· 
!yes kérdésévé. 

Sót egyenesen szivügyünkké lesz. N em csak olyan 
értelemben, hogy minden érdeklődésünket lefogja, ha
nem azért is, mert csak a szivünkön át érhetjük el. 
Mégpedig nemcwk e földi életünkre óhajtott, hanem 
a másvilágon lstenben elérhető örök boldogságo/, a 
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kodásban részt kapjon: ő volt az ugyanis egye
dül, aki a tanítványok elmenekülésekor együtt 
szenvedett az úrral. Ezért egyedül ö kapott 
részt az uralkodásban, mivel segítő volt a szen
vedésben." (Ugyanott q. 43. § 2.) A Boldogsá
gos Szüz az egész világ legfőbb uralkodónője: 
lmperatrix totius mundi. (U. o. q. 43. § 2.) .. Társ
ként kapcsolódik Krisztushoz a hatalom kiter
jedésében is, vagyis akkora hatalma van, mint 
Krisztusnak, mivel ő ugyanannak a birodalom
nak királynője, melynek az úr a királya." (U. o. q. 
165.) 

Szép vallomást olvashatunk Szász Konrádtól 
is: .. Fontold meg, hogy Mária e földön az embe
rek úrnője. Erről az úrnőről mondja a zsoltár: 
mint a szolgálóleány szeme az úrnő kezében. 
Az úrnő szolgálóleánya minden hívő lélek, sőt 
az egész Anyaszentegyház. Ennek a szolgáló
leánynak szemét mindenkor úrnője kezén kell 
tartania, mivel az Egyház szemének, a hívők 
szemének, szüntelenül Mária kezére kell tekin
teniök, hogy e kezekből valami jót kapjunk, 
hogy e kezek által azt a jót, amit megtettünk, 
az úrnak ajánlhassuk. Ezen úrnő kezéből kapjuk 
mindazt a jót, amit bírunk. Erről tesz tanúságot 
Szent Bernát is, mikor így szól: Isten akarta, 
hogy semmink se legyen, ami nem Mária kezé
ból jutott el hozzánk." (Speculum B. M. V. lect. 3.) 

(Folytatás.) 

Irt a t Pintér József 

mennyországot is. Ennek a vágya is olt csillog szivünk 
örömeinek lodrozásán, áhitafunk és sokszor fájdalmaink 
sodrón. Jól írta hát valahol !Járó Eötvös József, hogy 
.,lehet az Istent eszünkkel keresnünk, de csak a sziv 
által lehet megtalálni." 

.,Istennek otthona a szív mélyciben van, .. . s ha 
Istent akarod látni, első gondod az legyen, hogy a szí·, 
vedel megtisztítsd és mindent eltávolils onnét, ami 
lstennek visszatetsző." Ezt a tanácsot adja Szent 
Agoston a boldogságo! kereső embernek. 

A saját szivén végzett mur:kájával érheti el csak 
az ember azt az erkölcsi magasságot, ahonnan a menny· 
ország kilincsére leheli a kezét. 

Az idáig vezető éld evangéliumos gondolatait pedig 
Kriszlus Urunk tárta fel előttünk. Ö kínálja nekünk 
azt az örökértékű segítséget, mellyel sikerül tisztába 
hoznunk a lelki veszedelmek torlaszaj közé szorult 
szivünk nagy kérdéseit. Az ö tanitásaiban h-het meg
hallani a sokat keresett és kergelett boldogság harang
konduláSllit. 

Szivünknek tisztán tartására pedig égető nagy szük· 
ségünk van. Már az ószövetségi Irás intelme is azt 
mondja: .,övd a szivedet mir:.den gonddal, merl az 
élet ebből fakad." (Péld. 4, 23.) Éspedig az a boldog 
élet, me/y a léleknek kegyelemben való megőrzésével 
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eltalál végcéljához, Istenhez. Kell, hogy az ember a ter
mészetes és természetfeletti erők felhasználásával ki
munkálja magában a tiszta szívet. 

ts ez a munka csak személyes lehet. Ezt senki más 
helyettünk el nem végezheti. N ek ünk magunknak kell 
bevernünk a sátán tanyájává lett szívünk ablakait, hogy 
azon át bezúdulhasson az isteni kegyelem friss, új érzé
seket hordozó árama. Ki kell sepernünk a felgyűlt 
szemetet. Le kell törülni a port. ts a nagytakarítást 
be kell fejezni azzal, hogy szívünket betöltjük Krisztus 
iránti hűséggel, imádsággal, szeretette[ és alázatos 
szolgálattal. 

Ettől kezdve: beérjük Krisztussal. A kegyelmi erők 
rejtett munkálkodása nem engedi meg, hogy idegen 
bálványok felé is sandítsunk. Egyedül csak Krisztusé 
leszünk. övé leszünk nyilvánasságba szólító hivatásunk
ban és magánéletünkben. Övé leszünk könnyek közt 
és örömben. Övé leszünk lelki ':Jékében és kísértések 
idején. Övé leszünk egészségben és szenvedésben. Egy
szóval: Krisztusért élünk! 

A Krisztusért való életnek csak egyetlen kérdése 
van, amelyet a katolikus embernek magiira nézve 
zsinórmértékül kell ismerni. Minden dolgot abból az 
egyetlen szempontból kell megíté[nie: vajjon Krisztus
hoz vezetnek-e vagy r!em? 

Aki ezen az alapon áll, az nem log tágítani egy
könnyen az evangéliumos világnézet komolyságától. 
Az sohasem log kiesni abból a gyakorlatból, amelyet 
a tízparancsolat, az alázatosság és lelebaráti szeretet 
írnak elő. 

Azok az emberek élnek Krisztusért, akik az ő néma 
keresztje előtt forrón és mélységes szeretettel tudnak 
imádkozni. Akik a mindenekfölé emelkedő hitüknek 
erejével meg tudják őrizni erkölcsi épségüket. 

A Krisztusért élő ember nem áSS4 bele magát az 
elkeseredett tehetetlenségbe, ha a bűnnek tengernyi 
áramtását tapasztalja, hanem a mentő megsegítés kész
ségével igyekszik visszavezetni a jó útra az egyenesből 
letért embertestvért. ts ha olyan nehézségeket lát a 
társadalmi, csalridi, gazdasági és közösségi életben, 

11. szám. 1943. 

amelyeket az emberi gőg és korlátoltság, a telhetetlen 
ör.zés és testvérietlen marakodás támasztanak, akkor 
ezel::r.:ek megszüntetésén, vagy legalá':Jbis enyhítésén 
önzetlen mur1kával, a megbékítés nemes szolgálatával 
fáradozik. 

Nem úll félre akkor sem, mikor észreveszi, hogy 
Egyházunkat, hitünket, intézményeinket, az egész ke
resztény kultúrát veszélyek fenyegetik. Ha megérzi, 
hogy gonosz erők vannak munkában, akkor ezekkel 
szembí·száll olyan határozottsággal, amilyent a tiszta 
szív és az lsten .ügye megkíván. 

Mindezekben pedig csodát vagy rendkívüli dolgokat 
senki sem vár tőle. Igaz, hogy lehet hősiesen is követni 
Krisztust. ts ennek legragyogóbb bizonyítékai a v.ér
tanúk és a szentek. De rendes életviszonyok közölt 
Krisztus senkit sem biztat az élet feláldozására, hanem 
megelégszik azzal is, ha a katolikus ember nem engedi, 
hogy őt istenfélelemben, becsületben, emberszeretetben, 
önfegyelmezésben, megbocsátásban, kötelességteljesítés
ben, tiszta életmódban bárki is felülmúlja. 

Igaz ember, szép jellem akar lenni. Legfőkép 
pedig lsten gyermeke. Ezért nem hagyja, hogy a világ 
és a gonoszlélek valamit is elvegyenek hitének, remé
nyének és szereleiének lényéből és értékéből. Lesz 
':Jel ől e bátor argonauta, aki megtisztult szívének hajóján 
el mer menni a boldogság aranygyapjáért az örökké
valóság honába. 

Sajnos, a Krisztusért való élet gondolatával nem 
tud megbarátkozni sok ember. Egy elmult életnek 
tehertétele annyira rajta súlyosodik a szívén, hogy 
nincs erő benne a megtisztulás kemény akarafához s 
a Krisztusba kapcsolódó életforma krolakításához. 

Pedig a kér·dés ez: Krisztusért akar-e élni az ember, 
- vagy pedig folytatja a sátánnal való cimboraságot? 

Ha az utóbbit választja, akkor az élete elhilxizott 
és kárhozaiba veszett. 

Ha ellenben szívének tisztántartása közben a Krisz
tusért való élet útját járja, akkor része lesz a menny
országi örök boldoesfigban. 

Márpedig ezt elérni: a mi életparancsunk! 

A. ... i a Kris:zlus-arc: ... ögöll ...-an 

A Jelenések könyvéből felénk sugárzó isteni 
Krisztus-arcot nem lehet a csupán emberi meg
látások alacsony síkjáról szemlélni. Szent János, 
akin az emberi Krisztus-arc felejthetetlen sze
me oly tiszta szeretettel rajta feledkezett, sem 
e síkról nézte. Patmosz, a sok hullám korbá
csolta kis sziget magányában elragadtatásba 
esett: kihasadt az időből: a mult és a jövö 
mindent összefogó jelenné rögződött benne; ki
lépett énjéből: lehasadtak róla a személyes élet 
szűk keretei s önmagát túlnőve, mint a kinyilat
koztatás eszköze s az isteni Ige közvetitője élt 
a lejátszódó eseményekben, sodródott tova az 
isteni viharban s szívta magát tele színnel, fény
nyel, tűzzel, energiával és csak ez jegecesítette 
ki benne éles körvonalakban a nagyszerű él-

lrla: Wbnlfter M. Anzel ... O. S. M. 

ményt, amelyben sugárzó napként fényeskedik 
az isteni Krisztus-arc. Az élményt isteni parancsra 
színesen, melegen és elevenen úgy, ahogy ré
szesült benne, könyvbe rögzítette, hogy mi is 
lássuk a .. napot" s imádjuk az isteni Krisztus-
arcot. · 

Csodálatos egy könyv ez! Első szavai olvasá
sára máris elkap a vihar és sodor tova a nap, 
a teljességében ragyogó örök Krisztus-arc felé. 

Ahhoz azonban, hogy valóban lássuk a napot, 
Szent János síkjára kell emelkednünk. Guardini 
szerint Mázesnek az égő csipkebokor előtt nem
csak azért kellett levetni saruját, mert a hely 
Isten jelenléte miatt szent volt, hanem azért is, 
hogy jelképezze, mennyire nem elegendők az 
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emberi értelem fogalmai és alaptételei, ha Isten 
dolgairól van szó. Ezeket a szűk fogalmakat is 
,.le kell vetni", mert csak megterhelnek a he
lyett, hogy továbbvinnének. Másszóval: föléjük 
kell emelkedni s a Szentlélek járásával lépést 
kell tartani. Megint másszóval: kiválunk a tér
ból és az időből, hogy az örökkévalóság síkján 
állva az apokaliptikus képekben meglássuk mind
azt, ami a történelmi multban, jelenben s jövő
ben volt, van és lesz. Az apokaliptikus képek 
egységes tartalma ekként majd az időbe és a 
térbe visszahullva jelenné, multtá és jövővé fosz
lik, vagyis a maga helyére kerül és magya
rázatát adja annak, ami volt, van és lesz. Igy 
és csak így értjük meg a történelmet, a benne 
megnyilatkozó isteni akaratot és ebből sugárzik 
majd felénk -- mint látni fogjuk - az isteni 
Krisztus-arc beteljesült fényessége. 

Mondanom sem kell, hogy ebben nagy, sőt 
döntő szerep jut a Szentléleknek. Elvégre ó volt 
az, aki Jánossal Patmosz szigetén megláttatta az 
apokaliptikus képeket, vagyis magával sodorta 
viharos útjára és belevonta őt az Apokalipszis 
eseményeibe, amelyek végelemzésben nem 
egyebek, mint a történés szintézise az örökkévaló
ság szintjéróllátva. Ugyanez a Szentlélek, vagy
is a belőle sugárzó világosság kell ahhoz, hogy 
mi is felemelkedjünk a magas síkra, ahonnan 
János látta az Apokalipszisben viharzó isteni 
történést s hozzá hasonlóan, de mindíg egyéni 
mértékünk szerint, mi is odaálljunk az örvény 
peremére, belelássunk az isteni misztérium mély
ségébe és ott találkozzunk azzal, ami az emberi 
Krisztus-arc mögött van: az isteni Log ossza!, az 
Atya hasonmásával és a Szentlélek Elküldőjével. 

"E:s most lássuk, hogy mit szemiéitet velünk 
az Apokalipszis. 

Első kép: Christus Pantokrátor, Krisztus a fel
tétlen, abszolút Úr és Uralkodó. (l. fejezet.) 

Hét színaranyból vert gyertyatartó emelkedik 
az égnek. Lobogó, a mennybolton visszatükrö
ződő fényében megcsillan a kandeláberek aranya 
és ragyogó világosságot vet arra, Aki királyi 
palásttal a vállán, aranyövvel a csípője körül, 
lobogó, hófehér hajjal és szakállal, tűzben szik
rázó szemmel, tengerek orkánját túlharsogó 
hanggal és kétélű karddal a szájában jár-kel e 
csodálatos lámpások árnyékában. Puszta meg
jelenése az ereje teljességében sütő nap vakító 
fénypompájára, tüzes méltóságára emlékeztet, 
habár összehasonlíthatatlanul több és impozán
sabb annál. 

A gyertyatartók, számszerint hét - a közöt
tük járó jobbjában tartott csillagok száma is 
annyi - nemcsak a szövegben említett közös
ségeket jelképezik. Szimboluma az egyetemes 
Egyháznak, az egész földön elterjedt keresztény
ségnek. A királyi palástban fellépő fehérhajú, 
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emberhez hasonló és meg1s sokkal magasabb 
lény: Krisztus, a feltétlen Ür és Uralkodó. 

A kép értelme egyébként a következő: a 
világban kicsi és nagy, jó és rossz, békés és 
harcias hatalmak működnek. Körülöttük, tőlük 
függöen, általuk néha megsegítve, többnyire 
azonban az üldözésig meggátolva alakul a ke
resztény lét. Ezek közt jár-kel az igazi, a leg
fensőbb hatalom: Krisztus. Voltaképen ö az 
övéi világossága, élettartalma, létük titka, sőt 
mi több: Ö egyszerűen az ó életük. Legszen
tebb értékeiket óvja meg kezével, sorsukat irá
nyítja, egyszóval feltétlen Uruk és Uralkodójuk. 

Ez az isteni Krisztus-arc alapvető vonása: Úr 
és Uralkodó, aki isteni hatalma teljességével 
dönt sorsok és események fölött. 

Második kép: a győzedelmes Krisztus. (19. 
fejezet.) 

Az egeket eitakaró kárpit hirtelen meg
nyílik és a fellegekben hófehér lovon vág
tat végig az, akinek a neve Hűség és Igazság, 
mert igazságban küzd és ítél. Szeme szikrát szór, 
fejét több korona ékesíti. Nevét senki sem tud
ja: csak ö. Ruhája véres, szájából éles kard tör 
elő: ezzel bünteti a nemzeteket. 

A további szövegböl megtudjuk, hogy a lovas 
Isten Igéje, vagyis Krisztus. ö az, aki az Isten 
ellen irányított dolgok, vagyis az istentelenség 
fondorlatai ellen fellép, küzd és győz. Hatalmas 
fegyvert használ: ,.szája kardját", vagyis lsten, 
a kinyilatkoztatott igazság igéjét. Az örök igaz
ságot hirdeti ajka. Jelenleg, a megpróbáltatás 
idejében még nem kiséri hatalom az igazságot. 
Az Ige még gyenge; annyira, hogy bármelyik 
földi hatalmasság ellene fordulhat. Az arányta
lanság az igazság és a hatalom közölt csak az 
örökkévalóságban egyenlítődik ki. Akkor helyre
áll az arány és az igazságnak annyi hatalma 
lesz, amennyire igazság, vagyis végtelen. E ha
talmat Krisztus, az örök Logosz gyakorolja majd 
és ez lesz lsten végleges gyözelme. 

Az isteni Krisztus-arc másik alapvető vonása 
tehát a hatalom teljessége, a végső, fölényes 
győzelem. 

Harmadik kép: az ltélőbiró. (20. fejezet.) 
Tündöklő, fehér trónszéken ül Az, aki elöl ég 

és föld menekül. Hiába teszi. mert nem akad 
hely számára. (lsten betölti a mindenséget, hová 
is akarnánk menekülni előle?) (A halottak, ki
csinyek és nagyok, végeláthatatlan menetben 
jönnek és felsorakoznak a trónszék előtt. Köny
veket hoznak, ezekben lapoznak, majd egy má
sik könyv kerül sorra: az élet könyve. Ezután 
ítélkeznek a halottak fölött. "E:s nincs menekvés: 
A tenger visszaadja áldozatait, a halál és az 
alvilág ugyanezt teszik, hogy mindenki csele
kedeteihez méltóan elnyerje ítéletét. 
Megrendítő kép, amint a halottak a tengerek 
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mélyéb.öl és a föld színe alól előkerülnek, hogy 
állják az ítéletet. Rettenetes hatalom az Itélö
bíró hatalma, Aki előtt szinte .. megolvad" Ég 
és Föld és Akinek karja mindenkit elér! Itt már 
tisztázódnak a fogalmak és elválik, hogy volta
képen hol is van az igazi hatalom. A földön 
még az emberi hatalom működik. Időből lesz, 
időben fejlődik és idővel elmúlik. Igazságot szol
gáltatnak, jót tesznek, erőszakot gyakorolnak, 
igazságtalanságot követnek el. És mindeme dol
gok felett ott lebeg a meg nem fejtett titok: 
lsten hallgatása. A látszat szerint nincs is ha
talma; a külszín meg elhiteti velünk, hogy a 
föld már minden létezést magában foglal. E 
szerint az ember így is mondhatná: én, a föld 
és a világ, tovább semmi. És ki akarna ellene 
szólni? Az Apokalipszis fenti képe azonban vi
lágosságot derít mindenre és megfejti a titkot: 
megmondja, hogy mi is van ebben a csodt.latos 
hallgatásban. Szerinte, ami a világban hangos
kodik (érvényesül), az a nem lényeges. Ami lé
nyeges, az egyelőre hallgat. Hinnünk kell tehát. 
És remélnünk. Másszóval: a türelem erejével 
felülmúlnunk - egészen a halálon túlig - az 
evilágban hangoskodó lényegtelent. Akkor majd 
forró szavakba olvad lsten eddigi hallgatása és 
szavai megsemmisítő ítélet lesznek a lényegte
len, a mulandó felett. 

Ez a vonás is benne fénylik az isteni Krisz
tus-arcban. Belőle merítjük az erőt a kitartásra, 
mert tudjuk, hogy az Itélőbíró szava döntés: 
elszigetelés lesz a lényeges és a lényegtelen kö
zött. Az előbbi diadalmaskodik, az utóbbi meg
semmisül. Mi az előbbit, a lényegest kerestük 
mindíg. Vele, benne és általa maradunk meg 
mindenkorra és ez szentesíti veglegesen az 
Itélőbíró hosszú hallgatás után felcsendülö ítélő 
szavát. 

Negyedik kép: Krisztus az élet teljessége. 
(14. fejezet.) 

Az Apokalipszis szebbnél-szebb képei mind 
ebben a nagy jelenetben, melynél impozánsab
bat alig képzelhetünk el magunknak, teljesed
nek ki, vagyis arra készítenek elő, hogy meg
ismerkedjünk az isteni Krisztus-arc legfontosabb 
vonásával és végre rádöbbenjünk, hogy Krisz
tus az élet teljessége, amennyiben nemcsak min
denható, győzedelmes és ítélőbíró, aki az utolsó 
szót mondja ki. hanem Az, Akitől minden léte
zés végső és legmélyebb értelme származik, 
vagyi!! Aki által minden beteljesül. 

A nagy jelenet, amely kétségen kívül az isteni 
Rendező, a Szentlélek legremekebb alkotása, a 
következő: 

Az élet nagy áradata végighömpölyög az 
Apokalipszisen és mozgásba hoz mindent. Krisz
tus körül huszonnégy aggastyán csoportosul. 
Hatalmas, impozáns alakok: a hívő emberiség 
követeit jelképezik. Mögöttük az angyalok által 
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megjelöltek százhuszonnégyezer főnyi tömege 
sorakozik. Itt van ezenkívül még a végelátha
tatlan, megszámlálhatatlan, hullámzó, .. minden 
nemzetből és népből" összeverődött tömeg. A 
lovas is megjelenik fehér paripáján. Mennyei 
sereg követi. Számtalan kéz pálmákat lengetve 
üdvözli. Majd láthatatlan kórusok énekelnek 
soha nem hallott hozsannát és a hangok kábitó 
szimfóniája túlharsogja erejében a legvadabb 
orkánt. Élet, egészséges, kitörö élet hullámzik 
mindebben. Szinte dionizikus életáramlat kering 
az egészben, amelynek túlhabzó többletéből ki
áltások, hozsannák, dicshimnuszok törnek fel 
olyan kusza összevisszaságban, amely végelem
zésben mégis csak előre megfontolt és terv
szerűen felépített egész. 

A legfeltűnöbb mindebben az, hogy minden 
mozgalom Krisztusból indul ki és Belé árad 
vissza. Másszóval ö az új teremtés (az újszövet
ség) lüktető, mindent éltető szíve, vagyis az 
élet örök, soha el nem múló teljessége. 

A befejezést már Szent János, a nagy látnok 
mondja ki. Az Apokalipszis vihara kitombaita 
magát és a hullámok elapadtak. A túlvilági fény 
kialudt és az apokaliptikus tömegek eltűntek. 
A látnok szeme csak a sziget fölé hajló ég
boltot látja és füle csak az alig hullámzó tenger 
halk neszére figyel. 

A látomás megszűnt és az élmény leszűrődött. 
János azért tovább is lát, mert az Apoka

lipszisben szemiéit isteni Krisztus-arc szelíd fénye 
világít benne. 

Ez készteti az emberiség legtüzesebb vágyát 
kifejező mondására: 

.. Amen. Veni, Domine Jesu!" 
Mi is ugyanazon hatás alatt állunk, mint ö. 

Szívünkböl fakad, mikor lelkesen, imádva utána 
mondjuk: 

.. úgy legyen. Jöjj, Uram Jézus" ... 
És ez lesz az apokaliptikus élménynek, az 

isteni Krisztus-arc szemléletének leggyakorlati bb, 
leghasznosabb tanulsága ... 

Egy szegény nyomorék f<yermektő/ azt kérdezle 
egyszer egy pap: ,.Szereted-e Krisztust?" - A szegény 
gyermek szeme felcsillant és azt válaszolta: .. Hogyne 
szerelném, hiszen meghalt értem!" 

Ez előtt a szere/el előtt Napóleon császár is cso
dálkozva állott meg és Krisztus isteni voltának leg
erőseb/J bizonyítékát látta abban. ..Kell, hogy legyen 
valami Krisztusbar., ami ezt a lángoló szeretetet, ezt 
a lelki sureimet váltja ki a szen/ek és nagyok lelké
ből. Nekem is bele kell hatolnom az ő lelkébe, bense
jébe és meg kell ismernem, meg kell lapasztalnom ezt 
a megigéző varázserőt és hatásának alá kell velnem 
lelkemet. Akkor köm!yű lesz az ő követése, az élet 
és a tökéletesség legmeredekebb útjain is." 

(P. Csávossy Elemér S. J.: Századok nagy jele 
című könyv .,Ki nekünk Kriszlus?'' című fejezetéből.) 



július 1. Utaak 

J\.~i eiLo«:sátja feleségét ... 

Ellenségeink közölt bőségesen akad, aki egykor 
alázatos hh ő je volt az Evangéliumnak, de a Hegyi
beszéd következő két verse mialt elkeseredett eiren
ségünkké lett: ,.Továbbá mondatott, - t. i. az ószö
vetségi törvényhozásban - hogy aki elbocsátja lelesé
.(ét, adjon r.eki váláslevelet. tn pedig mondom nektek, 
hog_y mindaz, aki elbocsátja feleségét más mint paráz
r.aság miatt, okot ad rieki a házasságtörésre és aki 
elbocsátott nőt vesz el, házasságot tör." (Mt. 5, 31-
32.) 

Az Úr Jézumak ez az annyi vitára, támadásra, 
nekikeseredésre okot adó kijelenté~e voltaképen a 
katolikus házasságjog egyik alappillére. Mint valami 
megdönthetetlen szikla emelkedik ki az élet hullám
veréséböl. Tépik, morzsol,gatják, döntögetik immár kél 
évezred óta. És mégis áll és állani fog mindaddig, 
amíg az Úr tanítása érvényben lesz. 

Fejtsük ki bövebben ezt a két igen fontos verset. 
Az Úr elsősorban utal arra a m:J.i keresztények között 
talán szokatlanul hangzó, de az akkori zsidók előtt 
jóll ismert körülményre, hogy Mózes té:rvénye megen
gedte a házasság fe/bontását. Megengedte, de hossza
dalmas jogi eljárást, az ú. n. váláslevél kiállítását 
iktatta közbe, hogy ezáltal megakadályozza a könnyel
mű válásokat Hogy miért történhetett ez így? Az Úr 
Jézus maga mondotta egy. ízben a farizeusoknak: 
.,Mózes a ti szivetek keménysége miatt engedte meg 
nektek elbocsátani feleségteket, de kezdetben nem igy 
volt." (Mt. 14, 8.) Tehát az lsten kezdetben, vagyis 
az ember teremtésekor nem úgy hozta létre a házas
ságot, hogy az felbontható legyen. Csak később, az 
akkori durvább társadalmi viszonyokra való tekintettel 
engedte meg egy időre a válást. Krisztus azonban a 
tökéletesebb újszövetségben nem tűrhette tovább ezt 
a megalázó helyzetet. Megtisztította lsten elhomályo
sodott gondolatát és már a Hegyibeszédben nyiltan 
kijelentette, hogy az érvényesen megkötött házasság 
felbonthatatlan ... 

Igen. Ha az egyik házasfél hűtlenné válik, akkor 
Krisztus is megengedi, hogy a házasok különváltan 
éljenek. Új házasságot azonban r.em köthetnek ilyenkor 
sem. És aki új házasságot kísérel meg, nevezzék azt 
polgári házasságnak, vagy nevezzék aminek éppen 
akarják, az mindenképen a házasságtörés súlyos bű
nébe esik. Söt, aki az így elvált házasféllel házasságot 
köt, az is házasságtörönek számít ... 

O, mennyiféleképen próbálták már idők folyamán 
magyarázgatni ezt a krisztusi tanítást. Nem lehet más
képen, csak ahogy mi magyarázzuk. A Szentírás egyéb 
helyei ugyanígy tanítanak. Az apostolok, a Szentatyák, 
az Egyház nagy tanítói mind-mind hasonlóképen 
nyilatkoznak. Ezt hirdeti az Egyház kétezeréves gya
korlata. Minden tévedés, minden rosszindulat, minden 
acsarkodás ellenére is ott zúg fölöttünk Krisztus szava: 
.. Amit. . . lsten egybekötött, ember el ne válassza." 
(Mt. 19, 6.) 

lsten akarata tehát, hogy a házasság felbonthatatlan 
legyen. lsten köti össze a házasokat a szeretet köte
lékével. lsten füzi egybe öket a szentség kötelékével, 
Isten olvasztja eggyé öket házaséletük drága gyümöl
csével: a gyermekkel. Ne mondja senki, hogy hiszen 
az Egyház is felbontja néha a házasságot. Csak olyan 
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mondhat ilyet, aki nincs tisztában a dolgokkal. Igen, 
megtörténik, hogy az Egyház kijelenti egy-egy házas
sággal kapcsolatban: itt valami súlyos hiba történt, 
ez nem érvényes és azért a felek másik vagy inkább 
érvényes és igazi házasságot köthetnek. Ámde az ér
vényesen megkötött és befejezett házasságot az Egyház 
soha fel nem bontotta. Erre nincs példa a történelem 
folyamán. Nem is lehet. Hiszen az Egyház nem csele
kedhetik lsten akarata ellenére ... 

Dehát miért akarja lsten a házasság felbonthatat
lanságát? Nem látja, hogy mennyi embert tesz boldog
talanná ez a kemény törvény? Miért ítéli el a szerelern 
törékeny áldozatait? 

És mit felel minderre az lsten? 
Ha a házasság nem felbonthatatlan, akkor nem tudja 

elérni azt a mat;asztos c!?lt. amelynek elérésére létesült. 
A házasság legmagasztosabb, legelsöbb célja pedig nem 
más, mint az emberi nem méltó fenntartása. Nyugodt 
családi élet nélkül nincs gyermek és nincs igazi gyer
meknevelés. Nyugodt családi élet azonban csak ott 
van, ahol a házasfelek azzal a szent tudattal léptek 
Isten oltára elé: mi et_ymást soha, semmiléle baj~n. 
semmiléle csapásban el nem hagyjuk. 

Panaszkodnak, hogy egyre kevesebb a bölcső és egyre 
több a koporsó. Aki csak felületesen látja ezt a kétség
kívül szomorú igazságot, az hajlandó gazdasági kérdés
nek tekinteni az egészet. Kérem, hiszen nem lehet ma
napság több gyermeket felnevelni. Nincs kenyér, ruha, 
cipő, lakás stb. Hát igen. Ez is baj. De az igazibb 
baj, a baj gyökere ott van, hogy meglazult a családi 
élet nyugodtsága. A jegyesek nagyrésze azzal a gon
dolattal áll az oltár elé, hogy örök hűséget esküszik 
ugyan, de ha meg nem érti öt hitvefe, akkor majd 
csak elválik egyszer. És a házasok nagyrésze évekig 
vagy évtizedekig él egymás mellett, de a lelkük mélyén 
ott buj·kál az a meggyőződés, hogy ha akarnák, egy 
szép napon faképnél hagyhatnák a másikat. Nézd a 
nyári kertek gyönyörű böség'ét. Almák és meggyck, 
diók és körték, szilvák és cseresznyék integetnek rád. 
De sok fa van, amelyről nem mosolyog gyümölcs. 
Miért? Betegség emészti. Van lombj a és ágboga még, 
csak éppen gyümölcse nincsen. Hát íme, a házasok 
lelkén is szörnyü férgek gyanánt rágódnak az ilyen 
gondolatok és azért nem terem gyümölcsöt a szent 
frigy. A gyermeket évekig, sőt évtizedekig gondozni 
kell. Könnyet, fájdalmat, lemondást követel a gyer
mek. Ki meri évtizedekre vállalni két, három vagy 
még több gyermek gondját, ha egyszer ott lappang 
lelkében a sejtés: úgyis elválok, egyedül maradok vagy 
új hitvest keresek s mi lesz akkor a gyermekkel? Több 
gyermek gondjával bajos új életet kezdeni ... 

És mi lesz a gyermekkel, ha a szülök mégis csak 
átlépik lsten akaratát és elválnak? Ha második, har
madik vagy ki tudja, hányadik házasságot kötnek? 
A gyermek olyan lesz, mint a földjéből kitépett és nem 
nekivaló talaiba ültetett palánta: senyvedni fog és 
talán sohase heveri ki, hogy kiráncigálták a neki leg
megfelelöbb tiszta talajból. A szüli'nek nemcsak anya
gilag kell gondoskodnia gyermekéről. hanem lelkil~g 
is. De vaj jon hogyan tud lelki harmóniát adni gyer
mekének a szülö, ha maga is eh·eszítette azt? Hogyan 
tanítja meg a szenvedés müvészetére, ha maga sem 
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ért hozzá 7 Hogyan oktatja lemondásra, ha ö sem tud 
lemondani 7 Hogyan neveli megbocsátásra, ha ö sem 
bocsátott meg? 

Az igazi szülőnek úgy kell élnie, hogy örökös 
zengő szó legyen élete a gyermek számára: fiam, 
leányom, akárhová visz az élet, de az én példámal 
kövesd ... A második vagy sokadik házasságot koptató 
szülö példája ugyan mit mond a gyermeknek? Nem 
l·esz-e kiégett, kiszáradt lelkű a gyermek, aki nyolc, 
tíz, tizenöt éves korában kénytelen elítélni apját és 
anyját, mert azok a maguk pillanatnyi jósarsával 
törődve nem gondoltak gyermekük jövőjére? Ha mind
ezt végiggondoljuk, valóban azt kell mondanunk: a 
bölcs Isten nem is akarhatta másmi.Jyennek a házas
ságot, mint felbonthatatlannaki ... 

A gyermek azonban nem kizárólagos célja a házas
ságnak. Másik Iontos célja, hogy a házasok kölcsö
nösen segítsék egymást. Nemcsak a földi élet, a kenyér
hajsza küzdelmeiben, hanem a lélek gyötrődéseiben is. 
Ugyan, hogy néz a férfi asszonyára, ha minden pilla
natban haj lan dó megszakítani vele az életközösséget? 
Miképen érezheti magát a férfi élettársa mellett, akinek 
ö már a második vagy harmadik ,.férje"? Feleségének 
nevezi ugyan, de csak azért, mert ez a társadalom 
szokása. Lelkében azonban kénytelen bevallani önma
gának: ez az asszony nem feleségem. Legfeljebb ügyes 
társam, aki bármikor felmondhatja a szerzödést és fa
képnél hagyhat, vagy akinek én is bármikor felmond
hatom a lakást és faképnél hagyhatom. Nem feleség, 
mert a lelkének felét nem bízza rá. Nem avatja be 
titkaiba, örömeibe, aggodalmaiba, mert fél, hogy ha 
majd megszünik az együttélés, az asszony esetleg visz
szaél ismereteiveL De az asszony is ugyanígy van a 
férfival, ha egyszer ajtót nyitott a válás lehetőségének. 
Miért hozzon áldozatot a férfiért, akivel egy év mulva 
talán az utcán sem látják meg egymást? Miért tárj a 
fel előtte asszonyi és anyai lelkének legmélyebb rej
tekeit? Miért ápolja, miért vigasztalja, miért aranyozza 
meg életét, miért nézze el hibáit, miért bocsássa meg 
botlásait, ha egyszer a válás után örökre idegen lesz 
számára 7 ... Ime, a lelbonthatatlanság nélkül végzetes 
zátonyra fut a házasság másik Iontos célja: a kölcsönös 
segílés is. Valóban, ha egyszer bölcs az Isten, a házas
ságot felbonthatatlannak kellett akarnia ... 

Mindebböl következik az is, hogy a felbonthatatlan 
házasság alapköve az egyes országoknak és egyúttal 
az egész emberi társadalomnak. Milyen lesz az a társa
dalom, amelynek tagjai között c>!yre több az elvált 
férfi, az elvált asszony és az elhanyagolt gyermek? 
Emberek maradnak ezek is, de olyan emberek, akik 
nem értenek az áldozathoz, a lemondáshoz, a hüséghez. 
Akik megsebzett lélekkel vándorolnak a földön és 
ellenségei lesznek Istennek, akiről tudják, hogy az 
eskü szentségét egykor tőlük is számonkéri. 

Volt olyan esztendő az elmult évek során csonka 
hazánkban, hogy harmincezer ember bontotta fel pol-
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gárilag házasságát és kötött új polgári házasságot. 
Ugyanakkor ötvenezer kis ártatlan magyar gyermek 
vált olyan árvává, akinek voltaképen élnek a szülei. 
Ne részletezzük tovább ezt az adatot. Hiszen vala
mennyien egyetértünk abban, hogy ez a pusztulás útja. 
Hiába vannak szép énekeink, hiába esküdözünk, hogy 
az elszakított részeket vissz:thozzuk, hiába hirdetjük, 
hogy Magyarországon a keresztény gondolat uralkodik, 
ha egyszer megingott és lej töre került társadalmí éle
tünk alapja és törvénykönyvünkben ott van a leg
szégyenteljesebb törvény, amelyet elmult ezerévünk 
alatt valaha is hoztak: a polgári házasság és polgári 
válás törvénye. Vihetjük akárhová és akármilyen ünne
pélyesen első szent Királyunk Jobbját, amíg vissza 
nem térünk azokhoz a törvényekhez, amelyeket az a 
Szent Jobb írt Isten nevében nemzetének ... 

Tudjuk, hogy mennyi kifogás száll Egyházunk felé 
éppen e pontban. Krisztus Urunkat is szemrehányással 
illették a felbonthatatlan házasság miatt, sőt először 
még tanítványai is idegenkedve, értetlenkedve néztek 
rá e szavak hallatára. Azt mondják ma is: szívtelen 
az Egyház. Nem tudja és nem akarja megérteni az 
emberek millióit, azért tart ki csökönyösen az i·lyen 
kemény törvény mellett. Nemcsak ellenségei, de sok
szor édes gyermekei is így kiáltanak az Egyház felé. 
És mit tesz a vádlottak padjára ültetett Egyház? Mit 
tehetne mást, mint hogy ajkán Krisztus szavaival szól: 
értsétek meg, mást nem taníthatok. Amit az lsten egy
bekötött, ember el ne válassza ... 

A budapesti Bazilika lépcsőin tizenkét év előtt egy 
öreg házaspárral találkoztam. Ballagtak a ·kora reggeli 
napsütésben. Két öreg vidéki ember. Kicsit furcsa volt, 
amint egymás kezét fogva mentek a lépcsőkön, de arra 
gondoltam, hogy csupán a kiváncsiság hozta öket oda. 
Amint közelükbe értem, megállítottak. Mosolygós, de 
könnybelábadt szemmel szólt az öregember: Tiszte
lendő úr, ma ötven éve esküdtünk itt a Bazilikában. 
úgy ünnepeljük meg az aranylakodalmat, hogy fel
utaztunk ide és most majd itt az oltár előtt meg
köszönjük lstennek a mit ötvenéves házaséletünket ... 
Az asszonyka bólogatott hozzá és megindultak ismét 
a lépcsőkön. Csak épp a szívük örömét akarták meg
csillogtatni egy pillanatra előttem ... 

Az elmult évek alatt sokat olvastam a házasság 
felbonthatatlanságáróL Neves tudósok, nagy emberek 
rnunkáit. Sok szerencsétlen házasféllel folytattam tár
gyalást. Sok összetört ember kifogását hallgattam 
végig. De a legmaradandóbb emlékem valarnennyi be
nyomás közül e kérdéssel kapcsolatban az a két öreg
ember ott a pesti Bazilika lépcsőjén. lsteri nagy gon
dolatát megértö emberek voltak egyszerűségükben is. 
Életükkel hirdették, hogy a lélek békéje és boldogsága, 
az ég kegyelme és áldása jutalmazza már itt a földön 
azokat, akik nehézségek, kísértések közölt is sírig 
kitartanak egymásmelle/t: a fölbonthatatlan házasság
ban ... 

A.Lol az ég és föld találkozik lsten di.:séretéLen 

,.A mise összremekmü a szó komoly és wágneri 
értelmében, akárcsak Sophokles tragédiái vagy a bay
reuti mester tetralógiája. Az ünnepélyes szenlmise a 
szónak, zenének, építészeinek, festészetnek és világí
tásnak zseniális összetétele, amelynek nagyszerűségét 
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abból a hatásból ismerhetjük meg legjobban, amelyet 
az emberiségre másfélezer éve gyakorol. Aki valaha 
látott ünnepélyes nagymisét Rómában, a Szixtus
kápolnában, melyet a pápa celebrált, ·látta a büszke 
bíborosok sorát, a klerikusok seregét, a svájci testörö-
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ket, a feketeruhás ájtatosan térdelő hercegasszonyokat, 
a díszbeöltözött diplomatákat, a bársonyruhás kama
rásokat, a drágakőnek, a gyémánlnak, aranynak, ezüst
nek, bársonynak és selyemnek káprázatos keverékét a 
szentélyben, hallotta Palesztrina müveit a nagyszeru 
szixtini énekkartól, mindezt tömjénfüsttől és illatsz~r
töl terhes atmoszférában, abban a teremben, melynek 
tetejét és oltárképét Michelangelo, oldalait Botticelli, 
Perugino, Pinturicchio és Ghirlandajo festették, csak 
ai érti meg igazán, hogy az egykori szegények vallása 
hogyan uralkodhatott a hatalmas királyok felett év
századokon keresztül. A mise a legnagyszerűbb vallá
sos zenedráma, amely mellett a középkori misztériumok 
éppúgy eltörpülnek, mint a XIX. század nagy misz
tériuma, a Parsi.fal. Nem is csoda, hisz' a mise kiépí
tésén tizenöt évszázad legokosabb emberei és leg
nagyobb művészei !áradoztak." 

E sorokat a János Vitéz dalszerzöje, a protestáns 
Kacsóh Pongrác írja Zenetörténelmi tanulmányában, 
mert az ö lelkét is megfogta valami abból a drámai 
feszültségböl, amit a szentmise, mint a nagy emberi 
közösség egészen különös megnyilatkozása jelent. Mi 
tudjuk, hogy a szentmise mindezeknél több: az Odvö
zítő kereszthalálának megújulása, még akkor is, ha egy 
kis falusi templomocskában, rozzant faoltáron mutatják 
be. 

Az üdvözítő azt akarta, hogy állandóan közöttünk 
legyen, a hívők ezer és ezer közösségét!ek középpont
jában álljon; mégpedig érzékelhető módon: a kenyér 
és bor színe alatt. Az apró kis falvacskákhan csakúgy 
ö áH hívei középpontjában, mint a városok körenge
tegei között. Meg is parancsolja, hogy hatnapi munka 
után a vasárnapi szentmíseáldozaton mindannyian részt
vegyünk, bajainkat Neki elmondjuk, tanítását meghall
gassuk, s főleg hogy kiengeszteljük űt hűneinkért és 
a lelkünkbe fogadjuk. "Ha nem eszitek az Emberlia 
testét, nem lesz élet tibennetek." A szentmise a Golgota 
életközösségébe kapcsol bennünket. Valahányszor szent
misét hallgatunk, mi is a Golgotán állun:k. A meg
feszített Jézus szent sebeiből és szent Szívéböl árad 
a kegyelem, mely megbocsát és éltet. A szentségek, 
a jócselekedetek, az imádság által is csak azért kapunk 
kegyelmet, mert mindezek a ·keresztáldozathól csörg~
dezö életerőt permetezik lelkünkbe, melynek állandó 
m~újulása a szentmiseáldozat. A szentmiseáldozat 
l~lkünkbe égeti azt az igazságot, hogy semmiféle közös
ség, legyen az haza, család, barátság vagy más tár
sa:dalmí ·megmozdulás, fenn nem tartható az áldozal 
szelleme és annak érvényesülése nélkül. Igy már jobban 
megértjük, hogy a katolikus lélek miért ünnepel meg 
minden nemzeti vagy családi ünnepet a szentmise be
mutatásával. A közösségi élet nehézségeihez a kereszt 
tövéhől merít erőt és teremt benne krisztusí lelkületet. 
S bár tudjuk, hogy minden szentmise értéke egyenlő, 
m~rt ugyanaz a Krisztus áldozza fel magát, mégis 
közösségi szempontból legértékesebb a plébániai szent
mise. Ugyanis ezen a szentmisén jelenik meg a hívő 
nép, hogy egyesítse áldozatát Jézuséval, mint a Szűz
anya és a kereszt tövében állók tették. Ez a kereszl
áMozat megújulásának voltaképeni célja és értelme. 
Mí értelme lenne ugyanis, hogy Krisztus Urunk állan
dóan megsokszorozza áldozatát, ha nem volna nép és 
emberi szív, mely Vele és Benne éljen? Vajjon nem 
vonatkoznának akkor ránk is Jézus szavai: "E nép 
ajkával tisztel engem, de szíve távol van tölem." 

A szentmise a szeretet és az engesztelés közösségébe 
forrasztja össze a híveket. Krisztus Urunk szeretetteljes 
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vára·kozását misem fejezi ki jobban, mint az első 
eucharisztikus közösséghez intézett szava: "Vágyódva 
vágyódtam veletek megenni a Húsvétot." (Lk. 22, 15.) 
Az isteni Mester, aki az emberi természet. legmélyebb 
ismerője volt, tudta, hogy az emberi közösségnek egyik 
legnagyohb összetarló erej e a terített asztal, amelyen 
az. atya gyermekeinek, a jóbarát társainak nyujtja éle
tének sokszor verejtékes munkával keresett gyümölcsét. 
A kegyelmi élet számára az Üdvözítő véres verejtékkel 
terített asztalt: "A kenyér, melyet majd én adok, az 
én testem a világ életéért." (Jn. 6, 52.) Ezt az 
asztalt az Úr minden szenimiséhen megterilteti és 
nincs az a földi atya, aki őhozzá hasonlóari góndos
kodnék, hogy az asztal valóhan mindíg terítve legyen. 
De a legfájóbb, hogy sokaknak hiába terítteti meg. 
Ezért a terített asztal gyermekeinek nincs szebb fel
adata, mínt engesztelni az aszta.l:fön közöttünk lévő 
isteni üdvözítőt. Ez az engesztelés közössége. Ezért 
vannak sokan a nagy lelkek között, akik több szent
misét is hallgatnak naponta, ha kötelességük elhanya
golása nélkül tehetik, mint a szentség híréhen elhúnyt 
Almásy Mária főnöknőröl életrajzírója feljegyezte, vagy 
amint a XIII. Leó pápa által jóváhagyott "engesztelök 
miseszövetségének'' tagjai teszik, akik vasárnap két 
szentmisét hallgatnak; az egyiket a misemulasztókért 
ajánlják fel az isteni Szívnek engesztelésül. 

Nagyon szegényes volna azonban hitünk, ha azt 
gondolnók, hogy a szentmise csak a földön élő híveket 
forrasztja egy közösségbe. A szenvedő és győzedelmes 
egyház is velünk együtt vesz részt a szentmisén. 

A szentmise életközössége a másvilágon tovább él, 
s ha egy főpapi mise és templomaink nagyszerüsége 
itt, földi méreteivel még másvallásúakat is elkápráztat, 
mit mondjunk arról a felvonulásról, amit az üdvözült 
lelkek rendeznek az áldozatát meg új í tó Istenembernek? 
Erről is áll Szent Pál szava: "Szem nem látta, fül nem 
hallotta." 

Szent Lajos, a franciák királya naponta három misét 
hallgatott. Amíkor ez szóheszéd tárgya lett, megnyug
tatóan felelte: "Ha vadászaton több órát ülnék lesben, 
senki sem róná fel nekem, ne legyen hát szavuk, amíkor 
Isten trónja előtt térdelek." S ki az szentjeink közül, 
akit a szentmise eucharisztikus életközössége ne 
éltetett volna? Ha pedig földi vándorlásuk folyamán 
a szentmise állott életük középpontjában, elképzelhető 
volna-e, hogy most, örök dicsőségük idején, távoltart
sák magukat a legszentebb áldozattól 1 

Vértanúink között számosan vannak, akik a vasár
napi szentmisehalLgatás miatt áldozták életüket. Szent 
Szaturniusz, Szent Viktória és Afrika több hívője e 
miatt került börtönbe Dioklecián alatt, aki a szent
misén való részvételt halállal büntette. Kivégeztetésfrk 
alatt hátran vallották: "A vasárnapi istentiszteletről 
sohasem hiányoztunk. A jövőben is résztveszünk rajta, 
még ha életünkbe kerülne is." Mexikó katolikusai rop
pant áldozatokat hoztak, hogy a szentmisén résztve
hessenek, s misem mutatja jobban az idők járását, 
mint a harctéri beszámolók, amelyek arrÓl a boldog
ságról és vigaszról szólnak, amit katonáinknak a szent
mise és a szentáldozás életközössége jelent. Milliók 
távoznak az örökkévalóságba a szentmisén való rész
vétel örök vágyávall 

A szentmise életközösségéhe azonban nemcsak az 
üdvözült lelkek, hanem az angyalok is beletartoznak. 
Szent Nilus apát az angyalok nagy seregét látta a 
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szentmisén. Aranyszájú Szent János az áldoztató papot 
kisérő angyalokról szál. Folignoi Szent Angéla núnden
kor angyaloktól körülvéve pillantotta meg az üdvözítőt 
az Oltáriszentségben. Méltán írja Kochem Márton: 
"Amint karácsony éjjelén angyalok szálltak le az 
égből Betlehemben, hogy a kisded Jézust imádják, 
ugyanúgy nem hagyják el öt most sem, amikor a 
szentmisében kenyér és bor színe alatt megjelenik." 
Sokan nem is gondolnak a láthatatlan szellemvilág 
jelenlétére, mint wkszor a ·láthatatlan lsten jelenléte 
sem hatja át lel•küket. 

A szentmise életközösségébe beletartozik továbbá 
a szenvedö egyház. Tudvalevő dolog, hogy a szentmise 
áldásaiban mindenki részesül, aki a kegyelem á!Tapotá
ban van. A tisztítóhely lelkei a kegyelem állapotában 
haltak meg, de a büntetés leszenvedéséig nem juthat
nak még Isten boldogító színelátására. Csak mi segít
hetünk rajtuk, ha kiesdjük számukra a túlvilági vezek
lés hevének csökkenését. Szent Agoston azt írja, hogy 
a vértanúk ös~zes kínjai nem voltak olyan fájdalmasak, 
mint az ö szenvedéseik. Azok a szentek, akiket Isten 
a túlvilágba való hetekintéssel ajándékozott meg, mint 
Boldog Taigi Máriát, hirdetik, hogy a templomaink 
előcsarnokában sok tisztítótűzben szenvedö lélek veze
kel. A tisztítótűz helyét nem tudjuk, de ahhoz nem kell 
nagy tudomány, hogy állítsuk: ahol a lélek van, ott 
van számára a tisztítótűz. A szentmise életközösségébe 
tehát a szenvedö lelkek is beletartoznak és ki tudja, 
hány nagyanya vár itt unokájára, hány apa fiára, hány 
anya lányára, hány gyermek szülöire, jóbarát társára, 
mint szenvedésének enyhítöjére? Amint a pokol torná
cán sokan vártak Krisztus keresztáldozatára, úgy vár-
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Ara -.30 P. 
Mondrooe Domonkos jezsuita atya kis füzetét 

ültette át magyar nyelvre és tette közzé kezelhetö 
alakban H. Szenek Olga. Annál megokoltabb a fordító 
vállalkozása, mert olaszul több mint kétmillió példány
ban forog közkézen a lelkiismeretkeltegetö füzet. A 
modern élet hajszájában és szórakozási meg harcos 
lázában szinte gépies formák közé szorítvasodródik előre 
az emberiség, nem a maga lábán jár, hanem a szen
vedélyek játéklabdája gyanánt imbolyog céltalanul. 
A szerző.nek az volt a célja, hogy "megállj !"-t kiáltson 
és a földiekről az égiek felé irányítsa a figyelmünket 
Isten szava elhangzott és elhangz:i.k núndennap, ne 
légy süket, hanem hallgass reá és mentsd meg lelke
det, melynek valódi gyilkosa a bün. Am a bün bor
zasztó, mert ha a nagy kaszás rád tör, akkor biztosan 
az örök kárhozat lesz osztályrészed. De ne csüggedj, 
mert nem állsz egyedül, a Jó Pásztor nyomodban jár, 
Jézus irgalma határtalan, hívd öt, közeledjél hozzá 
a bűnbánat és gyónás szentségében, vedd öt szívedbe 
az áldozásban. Ha nagylelkű vagy, akkor bízhalsz 
benne, de el ne bízd magad, s hogy el ne essél újra, 
gyakran indítsd fel a bánatot, hogy így is tisztuljon 
lelked, erősödjék akaratod. Fordulj a Szüzanyához, 
ö melletted áll, kapaszkodjál kezébe. Gyakorold a 
Jézus Szíve-liszteletet, mert a Szent Szív megígért 
núnden segítséget és kegyelmet azoknak, akik benne 
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na·k most a tisztítótűzben szenvedök annak megújitá
sára. 

Végül a szentmise a Szentháromság életközössége. 
A megtestesült Ige áldozatát a Szentháromságnak aján
lotta fel: "Ego vivo propter Patrem." (Jn. 6, 57.) 
Jézus pedig elment, feláldozta magát, hogy elküldje 
a Szentlelket. "Ha el nem megyek, a Vigasztaló nem 
jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Öt 
hozzátok'' mondja Jézus a keresztáldozat bemutatásá
nak előestéjén apostolainak. (Jn. 16, 7.) Sokszor kér
dezik híveink: hol a mennyország? Ott, ahol az Úr 
Jézus jelen van. Jézus pedig az Oltáriszentségben van 
jelen, s megújítja áldozatát érettünk a szentmisében. 
Ahol pedig Jézus van jelen; ott az Atya és a Szent
lélek is jelen van. Igy a szentnúse a legteljesebb lsten
közelség, s nekünk embereknek nem lehet nagyobb 
megtiszteltetés, mint hogy ebbe a szent közösségbe mi 
is beletartozun:k. Tudatosítani kell magunkban ezt a 
gondolatot, valahányszor a szentmisén résztveszünk. 
Több ez minden eimnél, rangnál, gazdagságnál, földi 
kitüntetésnél és mindennél, amit e világ adhat, mert 
itt az üdvözült lelkeknek és angyaloknak seregével 
egyesülhetünk. Méltatlanságunk . teljes bensőségével 
mondjuk ugyan a kafarnaumi százados szavait: "Uram, 
nem vagyok méltó", mégis szent bizalommal közele
dünk hozzá, mert tudjuk, hogy a gyermek a családhoz 
tartozik. 

Méltatlam.águn:knál csak az a szeretet nagyobb, 
amellyel lsten hív bennünket szent keresztáldozatának 
megújításához, a szentmiseál'dozathoz. Ahhoz az áldo
zathoz, amely oly csodálatos életközösségben egyesíti 
egymással az eget és a földet. 

bíznak. Mara,dj mindíg a kere-szt tövében, hogy a szen
vedö Megváltó példája erőt sugározzon beléd a 
harcra, de szeresd az Egyházat is, hogy anyai keblén 
biztosan érezd magad és semmi el ne sodorjon onnan. 
Szenvedéseidet ajánld fel Istennek, keresd öt necsak 
szíved magányában, hanem az élet minden vonalán, 
vonulj el vele imádkozni, de egyesülj vele munkád
ban is. Ha így élsz, szent lesz életed és boldog a 
halálod, akkor megtaláltad a helyes és szép élet titkát. 
Ezeket a gondolatokat közli a füzet, mely nagyon 
alkalmas arra, hogy jobbá tegyen, Istenhez kalauzol
jon. Ezért terjesszük, különösen a csüggedők és szen
veclök kezébe adjuk. Csendes apostolság ez, melyre 
nagy szükség, van a mindenütt ordító reklám korában. 

Mirö Mihály: SZERELEM A VIHARBAN. Tör
téneti regény. Budapest, Korda kiadása 1943. 135 lap. 
Ara 4.- P. 

A regény meséje a mozgalmas Thököly-korszakban 
játszódik le s elbeszéli Pethő Sándor kálvinista harcos 
vitéz és Baán Judit tiszta szerelmének történ1Hét. Mind
ketten és családjuk is sokat szenvedtek mind a török
től, mind a belső háborúktól. Juditot atyja, korán 
özvegységre jutva, elviszi a szendröi várba, de itt 
maga is sebet kap a védelemben. Bárkányi páter feren
ces oltalmába veszi a leányt s elviszi ennek nagynén
jéhez, Lórántnéhoz. Késöbb Lórántékat kiforgatják a 
jussukból a hamis rokonok, akik az új hitet követik 
és gyülölik a katolikus Lórántékat, s így az özvegy 



július 1. 

és nevelt leánya Kassára költözni kényszerül. Itt ta,lál
koznak évek után újra Sárkányival egyik .megkapó 
szentbeszéde után, aki beajánlia Juditot Zrínyi Ilona 
mellé, a fejedcle:masszony' udvarába fogadja a felser
dült ·leányt s udvarhölgyei között szán neki szerepet. 
Zrínyi Ilonát megkérte Thököly Imre, a feltörekvő .ifjú 
fejedelem, Ilona csak úgy hajlan·dó hozzámenni, ha 
gyermekeit nem forgatják ki vagyonukból és maga is 
szabadon gyakorolhatja vallását. E tárgyalások a·latt 
fontos szerep jut Bárkányinak, aki összekötő kapocs 
a fejedelmi ház és Szelecsényi prímás között. Am a 
szerencse csillaga lassankint leáldoz a felkelők felett, 
maga Thököly elbukik a harcban, Zrinyi Ilona tartja 
még egyideig Munkács várát, de .a mellette levő német 
protestáns :lelkész, Absalon, átjátssza a németek kezére. 
Pethő Sándor, a hü hadnagy hiába akar lelket önteni 
a Iejedelemasszonyba, már késő. De ök ketten, Sándor 
és Judit ekkor találnak igazán egymásra annál is 
inkább, mert Sándor már megismerte az igazi hitet, 
így azután semmi akadálya sincs annak, hogy egybe
keljenek. Közben Zrinyi Ilona Judit nevelőanyjának 
visszaadatta a családi otthont és fö.ldet, Pethő Sándor
ról sem feledkezik meg, mert hű szolgálatai fejében 
gazdagon jutalmazza. Nagysz€1I'ű könyvet írt a szerzö. 
Tiszta szerelmet sugároz minden lapja. A szereplö 
személyek is Elsőrendűen vannak összeváJogatva. Leg
jobb Bárkányi páter alakja, aki a felek között köz
vetít, nem riad vissza messze utaktól, hogy Egyházá
nak és hazájának ügyét szolgálja. Megkapó Zrínyi 
Ilona alakja is, bájos a gyermek Rákóczi Ferenc sze
replése. A viharos kor hüen jelenik meg az olvasó lelki 
szeme előtt, szinte átéljük mindazt, ami az eseménydús 
korban lejátszódott. Tiszta olvasmány, felemelő fordu
latokkal, nem rombol, hanem épít, sok kellemes órát 
és lelki emelkedést szerez olvasóinak. 

BM-ó Bertalan: A SZEGEDI üSTöKöS. Történeti 
regény a Hunyadiak korából. Budapest, Korda kiadása, 
1943. 203 lap. Ara 4.80 P. 

Nemcsak a régi, de a legújabb korban is történeti 
szerepet játszoti Szegedet teszi regénye címadójává a 
szerzö. Hunyadi János és családja valóban nemcsak 
beírta, hanem bele is véste nevét a magyar történelem
be, ezért a család multjából és életéből ma is olyan 
hatóerők sugároznak széjjel, melyek •lelkesítenek és 
magukkal ragadnak az áldozatos élet önfeláldozó hő
siesség magaslataira. Hunyadi János úton van s el
fáradva betér a kondás Markó kunyhójába, aki meg
vendégeli, de miközben vendége alszik, elárulja a közeli 
haramiáknak abban a reményben és kikötéssel, hogy 
a zsákmány fele őt illeti, de a martalócok kisemmizik 
őt. Mikor azután újabb utasok járnak arrafelé, a rab
lók ezek ellen sietnek, az őrizetére hagyott két emberrel 
könnyen elbánik Hunyadi, közben Markó is észbe kap, 
kész a gyanútlan Hunyadit elkalauzolni Nándorfejér
várra, de e helyett Brankovics György szerb fejedelem 
székhelyére, Szendrőbe vezette. Ott áruló útján már 
tudtak jöveteléről és a fejedelemhez kisérték a csárdá
ból, ahova betért a kondássaL Brankovics a sok jóért, 
amit Hunyaditól kapott, elárulja a hőst, Magyarország 
kormányzóját, ki akarja szolgáltatni a szuo\tánnak jó 
váltságdíj fejében. Ellenségei egymásután támadnak 
az ország ellen, de Hunyadi túljár eszükön, s mikor 
az országot minden kapzsi főúr és szomszéd marcan
gol•ja, megjelenik seregével, világraszóló küzdelem 
fejlődik ki, a törököt szorongatja, mellette van Ka
pisztrán Szent János és az összetoborzott hadseregget 
meg a magyar vitézekkel a világtörténelem egyik leg
nagyobb jelentőségű harcát vívja meg és egyik leg-
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ragyogóbb győzelmét aratja NándorfejérvárnáL A harc 
heves volt, sokba került, elvitte a halál nemsokára 
Hunyadit, de követte öt Kapisztrán is. A hős vice
kapitánynak, Ország Mihálynak és a fegyveres vitéz
ként harcoló és szolgáló Lehotay Máriának nem lehe
tett a nagy törökverő hős násznagya, amint nekik meg
ígérte. A 1ehotai vár újra benépesült a frigy nyomán, 
csak a mohácsi vészt követő kor tette ismét otthon
talanná a lehotai várurakat Hunyadi János ember
feletti ala·kja, Kapisztrán hősi személyisége elragadó. 
Brankovics és Cillei Ulrik hitványsága mindenütt el
veszi méltó büntetését. A szerző első regényét alkotta 
meg e művében. Sikerült alkotás, a magyar mult egyik 
legdicsöbb fejezetét ismerjük meg belőle. A mai idő is 
sokban egyezik Hunyadi korával, ma is kellene hozzá
fogható jelenség, aki erejévd, eszével és szervezö
képességével lelket és bátorságot öntene a magyarságba 
és d'iadalmas győzelmekre vezérelné híveit. Nagyszerű 
regény, egyetlen óhajunk: még több kövesse az elsőt! 

Dr. Máriás István: CHRISTUS VINCIT ••. Jézus 
Szíve-gondolat, pápaság, az Egyház győzelme. Buda
pest, 1943. A Korda föbizománya. 154 lap. Ara 4.- P. 

Jézus szeretetéről és Szívéröl sohasem írhatunk 
eleget és elég mélyet. A magyar ilyen irányú irodalom 
nagyon gazdag, mondhatjuk, hogy a leggazdagabbak és 
legmélyebbek közé tartozik. Nemcsak a teológusok és 
egyházi férfiak, hanem világiak is szívesen mélyednek 
el az isteni Szív titkaiba. A jelen könyv szerzöje orvos, 
aki rendkívüli nagy szeretettel tanulmányozta és élte 
át a Jézus Szíve-liszleletet és így nemcsak kívülről, 
hanem gyökeréig hatolva ismeri a kereszténység gya
korlati élésének eme formáit. A könyvnek egyik alap
gondolata az Egyház isteni küldetése és élete. A 
diadalmas világnézet hangján és a világhódító keresz
ténység szemszögéből nézi a katolikus Egyház belső 
és külső életének eseményeit. Rövidre tagolt korokban 
szemléli, mintegy filmekben pergeli és plasztikus ké
pekben pergeti az Egyház történetét napjainkig. Nem
csak a felemelő életigenlést látja, hanem sorraveszi az 
Egyház küzdelmeit és szenvedéseit, harcait és győzel
meit. Nemcsak a multat vonultatja el szemünk előtt, 
hanem saját korunk kohójába is beletekintünk a könyv 
adatai nyomán. Ha bodrozódnak is felettünk a felhők, 
ha nyomasztó érzés is, megszállná a lelket, nem kell 
félnünk, mert a szerző l::izonyító érvei szerint lsten 
gondviselésének jelei sokasodnak, rendkívÜ'li jelenségek 
ötlenek szemünkbe, melyek bizalomra gerjesztenek. 
Elsősorban ott van a Jézus Szíve-tísztelet, mely a mai 
kornak szól. Nemcsak az Egyház hivatalos tanítása 
utal ide, hanem bőségesen idézi a magánkijelentéseket 
is, milyenek találhatók Rafols és Menendez nővérek 
életében és mások kiadott vagy kia·d'atlan műveiben. 
Hazánk is sok vajúdáson ment keresztül. Am a remény 
szivárvár;yfénye felvillan egünkön, utalunk csak az 
eucharisztikus kongresszusra, a Jézus Szíve-tisztelet 
és a Nagyasszony-kultusz jelenségeire. De nemcsak a 
külső nagy világban megy végbe ilyen előnyös változás, 
hanem meglepetéssel és örömmel tapasztaljuk a tudo
mányok meghódolását is lsten előtt. Egység felé hala
dun-k a történelem szemléletében, a modern fizikában, 
az orvostudomány is visszatér a hit és lélek gránit
alapjaihoz. A bölcselet Canossát jár, mert Szent Tamás 
a mai kor b&lcselőinek kézvezetöje, a költők és szép
írók is rátérnek a vallás útjára. Mindez örömre han
goló tapasztalat és megfigyelés. Krisztus valóban győz. 
Ma még folyik a küzdelem, de a sokasodó jelek a 
biztosan bekövetkező győzelemre mu.tatnak. Ezt közli 
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a lelkesítő könyv, mely bóséges irodalom alapján dol
gozik. Lelkes és lelkesítő munka, me~egen ajánljuk. 

Gerely Jolán: ADD NEKEM A SZIVEDETI Buda
pest, Korda kiadása, 1943. 167 lap. Axa 3.80 P. 

Negyedik kiadás egy könyvből már maga is ajánló
levél! A megkapó címlap teljes összhangban ábrázolja 
azt, amit a cím kimond és a könyv alaposan és nyiltan, 
érdekesen és tapintatosan, szeretettel és segíteni akarás
sal feltár és előad. Kell is az il1.:n könyv, mert a nagy 
társadalmi megrázkódások, a hirtelen megváltozott élet
berendezések nemcsak eltolódásokat okoztak a társa
dalmi és társas élet síkján, hanem egyenesen forra
dalmat idéztek elő. Ez a forradalmi beállítottság 
tapasztalható a házasság szentségének virágoskertjében, 
mert a gondosan ápolt kertet meglátogatta a fagy, az 
áradás és pusztulás. Sok érték ment veszendőbe, sokan 
megitták az árát a megtapasztalásnak, a jobbak végül 
is rádöbbentek, hogy igy tovább nem mehet, segíteni 
kell. Mi:nden leány élete keresztülfut az élet rónáín. 
oh de jaj, mennyi nem úgy jut a tengerbe, mint a tiszta 
hegyi patak, hanem tele sárral és iszappal. A szerző 
nagy életbölcseséggel nyúl mindahhoz a kérdéshalmaz
hoz, mely a házassággal kapcsolódik. lsten férfivá és 
asszonnyá teremtette az embert, azt akarja, hogy azok, 
akik az ö törvénye alapján kiválasztják egymást, bol
dogítsák is egymást. A könyvben leányok szerepelnek, 
akik elindulnak az életbe, sokan botladoznak, mások 
végigjárják a helyes utat, mert nem ösztöneik után 
nyargalnak, hanem jó szüleik, lelkivezetőik és tapasz
talt ismerőseik tanácsát és míndenekfelett a saját lelki
ismeretük hangjában megnyilatkozó Isten irányító 
szavát követik. Éva és Lenke nem ritka jelenség, ha
nem nagyon sok futkos belőlük az utcákon. A könyv 
elején felbukkanó Éva megkapja Lenke első levelezö
lapját rajta a felkiáltójeHel, annak közléséül, hogy 
Lenke szerelmes lett. Hányszor megismétlődött ez a 
felkiáltójel, míg végre Lenke férjhez ment, de azután 
hamarosan el is vált, hogy mielöbb mással lépjen tilos 
frigyre. Éva is várta a lovagot, de nehezen jött, egyik 
nem volt méltó, a másik hitét kívánta áldozatul, de 
azután mégis megtalálta azt, aki öt és akit ö valóban 
boldoggá tett. Megkapó az a fejezet, melyben az Isten 
hívásáról ír a szerzö. Nagyon hálás szerepet kap a 
könyvben a jóságos Janka néni, aki bölcs tanácsaival 
mindíg ott áll a fiatalok mellett, leszoktatja Jucit a 
rúzsról és púderrőL Másimr belelátunk egy tapasztalat
lan leány lelkébe, aki vőlegényét felszabadította és 
önmagát tette tönkre vigyázatlanságávaL Ismét máskor 
egy meggondolatlan szerelmes levél még évek mulva 
is feldúlja a jegyesek lelkét és széttépí az összekap
csoló szeretetet. Más férje és egy leány között nem 
lehet barátság, mert megégetik magukat, amint Margit 
esetében megnyilvánulL A szeleburdi és élveteg Hilda 
nem akar gyermeket, míg a hűséges Magda és férje 
boldogan számlálják a napokat, mikor a kis jövevény 
megérkezik. Betekíntünk e könyv egyik fejezete nyomán 
az olyan családba, ahol az anya is dolgozik és a gyer· 
mekek elvadulnak, ám a nemsokára bekövetkező elő
nyös változás visszavarázsolja a család boldogságát 
és békéjét is. Éva Lászlóhoz megy feleségül, aki meg
szerette azt a leányt, aki kis árváját oly nagy jósággal 
gondozta. Boldogan készültek a házasságra, mindketten 
lelkigyakorlatot végeztek és őszinte áhítattal imádkoz
ták a házasságkötéskor szereplö imákat és fog~dták 
az Egyház áldását. A könyv a jegyesek miséjének 
részleteível és a házassági áldás imáival zárul. Hisszük, 
hogy a könyv újabb kiadása is sok áldást áraszt, sok 
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elrontott életet tesz jóvá, sok tiszta szivet óv meg a 
romlástól, és sok fiatal párt vezérel össze Isten és 
~ymás ígazi szeretetében. E könyvet okvetlenül olvassa 
el mínden anya és apa, mínden leány es mínden fiatal
ember. Felér egy alapos lelkiismeretvizsgálattal és utat 
mutat a jövő tűzhelyének alapítására. A katolikus 
házasság derűs képe bontakozik ki a ·könyv tanítása 
nyomán. 

Szabó József S. J.: VILAGNÉZETI KONFEREN
CIÁK. III. Az egyén. Budapest, 1943. Korda kiadása. 
28 lap. Ara 30 fillér. 

Az immár mindjobban vonzó konferenciák harma
dik száma jelenik meg a könyvpiacon. A jeles elő
adó ebben a füzetben közzéleszi előadását az egyén
ról. Aki figyeli III.apjai:nk életét, az látja a gigászi 
küzdelmet, mely folyik az emberért a társadalom 
keretén belül, sokszor a kulisszák mögött, de 'legtöbb
ször a nyilt porondon. E küzdelemben a középpont 
az egyén. Mennyí minden erő összefog, hogy az egyént 
elgáncsolja, leszoritsa és saját járszalagjára fűzze. 
A divatos társadalmi mozgalmak és pártok mind az 
egyénre vadásznak, hogy a túlzó közösségí életforma 
keretei közé szorítsák és önző céljaikat így valósít
hassák meg. A túlzó kollektivizmus ürességet teremt 
önmaga körül, építő munkával segít az ember céljá
nak elérésében. Viszont a kereszténység az egyént 
állítja kialakítás céljából a világnézeti tájékozódás
ban, mert csak az igazi egyéníség képes elérni a végső 
célt, Istent. Am Isten elérése nem lehetséges az Úr 
hűséges szolgálata nélkül, ez meg nem lehet a megélt 
kereszténység, a szoros Krísztus-követés nélkül. A 
szerzö áradó retorikával, sok képpel és utalással 
igazolja tételét. Mindvégig elgondolkodtató vonalveze
tése és eszmefüzése alkalmas arra, hogy a mélyebben 
látók és magasabbra törekvök bíztosan eltájékozódja
nak irányítása nyomán. Ezért élmény a kis füzet 
olvasása és hálás lehet a mélyebben eszmélők tábora, 
hogy a kiváló előadó nemcsak elmondja, hanem mind
j árt közkinccsé is teszi gondolatait. 

P. Kertész Antal dr., minorita: RóMAI SZEMMEL, 
RóMAI SZIVVEL . . • Eszmék, érzelmek, emlékek. 
Szeged, 1942. 258 oldal. Ara: 5.50 P. 

P. Kertész könyve a reális egységben összefüggö 
világ képét mutatja be s felszabadítja a mai ember 
lelkét az álvilá~;nézetek szolgaságából. A mult, jelen 
és jövő, a nagy eszmék és kis életmozzanatok színes 
kaleidoszkópját tárja elénk, s e szóval: római szív, 
núnt varázsigével vezet át a keresztény lényeg-gondo
lat, a pápák szociális útmutatásai, a tökéletes ember 
kifejlődései és céUtitüzései, a nagy nyomorgó: Assisi 
Szent Ferenc személyének és eszméinek kultúrjelen
tösége, Giotto naturalizmusa, P. Kolbe nagysikerű 
mozgalma a Szeplötelen Szüz szolgálatában, Piran
deUo vallomása, a pompei-i katakombák tanúsága, az 
Árpádház két virága: Erzsébet és Margit nagyhori
zontú világán. Majd benyít a néphit szerény világába, 
ahol ugyanazt a komoly és mégis derült életfelfogást 
találja a haldokló kisgyermek szívében éppúgy, mint 
a halálra készülö aggastyánéhan, a bölcselkedő ífjú 
messzenézö vizsgálódásaiban csakúgy, mínt az élet 
értelmét a szív ambicióival sejtő leányban. Semmiféle 
emberi nagyságtól, serr.núféle rejtett értéktől el nem 
fordul, s éppúgy tud meriteni Gárdonyi lelkületéböl, 
mínt a hippói püspök búcsútársalgásábóL Igy fejti ki 
a mai ember számára Szent Pál e mondását: minden 
a tietek, ti pedig Krisztuséi vagytok. 



V ALLASOS MOVEK 

Csávossy Elemér: Ein Grab an der Donau. Tagebuch 
und Leben der Schwester Maria Margarethe. Má
sodik kiadásban jelent meg Bogner Mária Margit 
vizitációs apácának élete. Ara ~.20 P. 

- Egy sír a Duna felett. Hatodik kiadásban látott 
napvilágot a példás életű érdi vizitációs apáca 
naplószerű életrajza. Ara 3.50 P. 

Erdey Ferenc: Engesztelő szentóra. Tizenkét szent
órára ad mély, tartalmas elmélkedéseket. Ara 
1.60 P. 

- Mi történt Fatimában? III. kiadás. Ara -.30 P. 

- A fatimai Madonna üzenete. Két kötet. Elmélke-
dések alakjában. Ara 4.50 P. 

Hunya Dániel S. J.: A nyáj a pásztorért. Papok lelki 
segítése. Elsö részében tárgyalja, hogy mit tehet
nek a világi hívek a papokért, hogy lehetnek "a 
papság szolgálatában az apostolok apostolává'; 
Másik részében példákat sorol fel. A hasonnevu 
kis imakönyvvel együtt ára 3.- P. 

"A nyáj a pásztorért" című apostoli kis imafüzet 
Ara 1.- P. 

Hünermann-Sallér Hermann: A rajnaparti dóm. 
Szinte nem lehet kézböl letenni ezt a regénynél 
lekötöbb életrajzot. Boldog Hermann József ked
ves életrajzát tárja az olvasó elé szórakoztató, 
lebilincselő és tanulságos módon. Ara 5.- P. 

Dr. Máriás István: Christus vincit. A könyv írója 
világi ember, orvos, de nálánál kevesen értették 
meg jobban a Szent Szív tiszteletét. Amit ebben 
a könyvben, az intelligens közönséget tartva szem 
elött, megír, teológusoknak dicséretére válik. Ara 
4.- P. 

Mondrone Domonkos S. J.: Fontold megl ••• Ennek 
a kis füzetnek minden katolikus kezébe el kellene 
jutnia, mert fontos dolgokat: az ember örök és 
ideiglenes boldogságát tárgyaló tételeket vesz 
sorra. Olaszországban közel hárommillió példány
ban forog közkézen. Ara -.30 P. 

Luigi Moresco: A Fatimai Szííz. Roppant érdekes 
leírása a fatimai látomásnak. Ara 3.20 P. 

Dr. Nyisztor Zoltán: Az Actio Catholica tíz éve. 
Mihalovics Zsigmond, az A. C. országos igazgatója 
beszédeinek és írásainak tükrében. Ara 5.40 P. 

Schütz Antal: Isten a történelemben. Tíz elöadás. 
A történelemből Istenhez, lsten, mint a történelem 
kulcsa, Istennel a ·történelembe fejezetekről ír. 
Ara 2.- P. 

Szabó József S. J.: V.ilágnézeti konJerenciák. III. 
Az egyén. Ara -.30 P. 

Tyukos Ev. János: Vasárnapi kenyér. Pünkösd utáni 
13. vasárnaptól a 24. vasárnapig közöl értékes 
szentbeszédeket. Ara 8.- P. 

REGtNYEK ts KöZtRDEKű MOVEK: 

Dr. Biró Bertalan: A Szegedi üstökös. Érdekesen fel
épített történelmi regény a nagy Hunyadi János
ról. Sikerült alkotás, a magyar mult egyik leg
dicsöbb fejezetét ismerjük meg belöle. Ara 4.80 P. 

Hünermann-dr. Sallér Hermann: A rajnaparti dóm. 
Boldog Hermann József regényes élete. Ara 5.- P. 

Báró Brandenstein Béla: Nietzsche, Hatalmas munka. 
Ara 16.- P. 

Délvidéki daloskönyv. 108 magyar népdal. Ara 2.- P. 

Esterházy Lujza: A huszadik esztendő. A szlovákiai 
magyar írónö izgalmas prágai naplójegyzetei az 
európai háború kezdetéről, Csehszlovákia össze
omlásáróL Ara 3.20 P. 

Dr. Fodor Ferenc: A Jászság életrajza. Sok képpel 
illusztrált 500 oldalas, albumalakú mű. Ara 14.- P. 

Fekete-Váradi: Széchenyi vallomásai és tanításai. 
Széchenyi-antológia. Ara 10.- P. 

Felkai Ferenc: Farkasvér, Ara 11.50 P. 

Györffy István: Magyar falu, magyar ház. Sok ábrá
val. Ara 14.- P. 

Ijjas Antal: Emberek a ködben. Regény. Ara 7.20 P. 

Kodolányi János: Juliánusz barit. III. kiadás. Ara 
14.- P. 

Mérö Mihály: Szerelem a viharban, Zrinyi Ilona kora
beli regény. Pethö Sándor és Baán Judit tiszta 
szerelmének történetét dolgozza fel. Katolikus 
szellem hatja át e kitűnöen felépített regényt. 
Ara 4.- P. 

Molnár Ferenc: Puti.zánfront. Riportregény. Ara 14 P. 

Pintér Jenö: Századunk magyar irodalma. Ara 48 P. 

vitéz Somogyváry Gyula: A pirossapkás kislány. A 
hadtest hű marad. Regényes korrajz. Ara 16.- P. 

Szili Leontin: Asszony az országúton. Regény. Ara 
4.- P. 

Zaymus Gyula: A Beléndeki Udvarház. Lenyügözö 
regény. Ára 6.50 P. 

IF JúSAGI MűVEK: 

Koszter atya: Kérdőjelek a fiászívekbeD. Ara 4.80 P. 
P. Polónyi Ferenc S. J.: Hős vér, hós fiák. Ara 3.10 P. 

VERSESK ö TETEK: 

Ébersz Györgyné: Legyen áldott. Ara 2.50 P. 

Harsányi Lajos: ÖSSzes versei. Ara 9.- P. 

Kölcsey ·Ferenc: Összes müvei. Ara 24.50 P. 

Madách Imre: Az ember tragédiája. (Magyarázatok-
kal.) Ara 4.80 P. 

Mécs László: Összes versei. Ara 20.- P. 

Petöfi Sándor: összes költeményeL (Népies kiadás.) 
Ara 6.- P. 

- ÖSSzes müvei. Ara 22.- P. 

Tompa Mihály: összes mivei. Ara 22.- P. 

Tóth Árpád: összes versei. Ara 12.- P. 

Vörösmarty Mihály: összes mávei. Ara 12.- P. 
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KATOLIKUS SZELLEMű REGÉNYEK: 

Gereben László: Ákos vitéz útja. Pompásan megszer
kesztett történelmi regény, kitűnő korrajz. Ára 
fűzve 3.80 P, kötve 6.20 P. 

Horváth Miklós: Szól a lant. Regényes elbeszélés 
Beke BalázsróL Tinódi Lantos Sebestyén tanítvá
nyáróL Ára fűzve 2.90 P. 

Kincs István: Édes Bözsike. Több elbeszélés fiatal 
leányok számára. Ára fűzve 2.50 P . 

- Makula nélkül. Regény. I. II. A legújabb kor falusi 
társadalmának rajza egy tiszta szerelmí történet 
kapcsán. Ára fűzve 3.- P. 

- Magyar ég alatt. Elbeszélések. Sugaras magyar 
életet akar a J!laga sajátos lelki világával és derült 
hangulatával az olvasó elé állílani. Ara fűzve 
2.50 P, kötve 5.- P. 

- A leánymamák fia. I-II. kötet. A magyar kisvárosi 
társadalom humorban felolvadó apró küzdelmeit 
tárgyalja, melyek végeredményben mégis a nagy 
államközösség egészséges alapját vannak hivatva 
lerakni Ara fűzve 5.- P, kötve 10.- P. 

- A szegénység vára. I-II. kötet. Regény 2 kötet
ben. A mult századvégi magyar középbirtokosok 
züllésének rajza, melyböl a kiutat a magyar akarás 
és energia idealizált megszemélyesHője festi meg 
a jövő számára. Ara fűzve 5.- P, kötve 10.- P. 

id. Kray István báró: Nikodémus. Bibliai regény. 
Érdekes. Ara fűzve 4.- P. 

Lenzen-Dienes: Kő kövön nem marad ••. Jeruzsálem 
pusztulását élénk színekkel tárgyaló regény. Élénk 
színekkel festi a krísztusi jövendölés teljesedését. 
A nagyszerűen sikerült fordítást Dienes Adorján 
végezte. Ára 4.- P. 

Mérö Mihály: Szerelern a viharban. Érdekfeszítő, szin
tiszta katolikus regénye két nemes, fiatal szívnek. 
Ara 4.- P . 

P. Pál : Igazi szegények. Közvetlen, kedves kis törté
nete egy szegény, családi fészekből kiesett leány
kának. Kartonkötésben 1.- P. 

P . Pécsi Tamás: Az utolsó áldozat. Szent Agnes éle
tének regénye. Szent Agnes élettörténete egy lük
tető eseményű és sziporkázóan csillogó stílusú kis 
regényben megírva. Ara fűzve -.80 P. 

Spilimann S. J.: Gyónási titok áldozata. IL kiadás. 
Való történeten felépült regény. Egy, a gyó nási 
pecsétet megőrzö fiatal .papnak megrázó, tragikus, 
minden detektívdráma érdekességét felülmúló tör
ténete. Ara kartonkötésben 3.80 P, kötve 6.20 P . 

P. Tomka Agoston S. J .: Salamon kincse. Salamon 
Árpád székely vegyészmérnök ősei birtokán, 
Gyergyó-Magasfalván csodás kincset talál. Hosz
szas kísérletezéssel aranyértéket vegyít belőle. 
Pénzén gyarmatot vesz Ausztráliában. Késöbb meg
gyanúsítják, de az igazság sok bonyodalom után 
kiderül. Izgalmas regény és tanító hatású. Ára 
fűzva 4.- P, kötve 6.50 P . 

Zaymus Gyula: Illatos fény és egyéb elbeszélések. 
Válogatott, szép elbeszélések, amelyek olyan höt 
és szeretetet sugároznak ki magukból, hogy a mai 
dermedt világban élő ember szinte megmelegszik 
mellettük. Csupa szín, szív és hangulat mínden 
sora. Ára fűzve 3.60 P , kötve 6.- P . 

TÖMEGTERJESZTÉSRE AJÁNLJUK: 

Jézus szentséges Szívének képeit a Sunt Szív 
12 ígéretével. 24 X 34 cm-es nal!yságban, szép 
halványsárga s,zínben. kélféle szövegnyomással, 
aranyozássaL Ara 70 fillér. 

A világ fölajánlása Szüz Mária S7eplőtelen 
Szívén~k cfmű imát. XII.' Pius pápa Öszentsége 
imája. Ara 2 fillér. 

Keresztelési diploma. A megkeresztelt egyén összes 
kiváltságaj rajta vannak ezen a szép kivitelű ok
levélen. A ra 80 fillér. 

A hitoktatis .,súlyos kötelességét" végző ft. papság 
és világiak legjobb segítője a 

Kalolikus nevelés 
(Kat. Hittanárok és Hitoktatók 
Egyesületének Közlönye) 

európai szinvonalon álló, Magyarországon az egyetlen 
hitoktatási szaklap. Havonta l-én jelenik meg változatos 
és gazdag tartalommal. Előfizetési ára évi 8 - P. 

Ingyen mutatványszámot szivesen küld a kiadóhivatal: 

BUDAPEST, III., SAN MARCO-UTCA 50. 
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Augusztus havának legkedvesebb ünnepe augusztus 15-e: a Boldog
ságos Szüz Mária mennybemenetele. A nap titka a Szenl Szűz halála, 
előzetes föltámadása, mennybemenetele és- megkoronáztatása. A Szent
lélek kegyelmeivel elhalmozott szűzi Ara, a magasztos lstenanya életé
nek egy-egy tündöklő állomása az ég angyalainak, a föld lakóinak 
csodálata, tisztelete s hódolata méltó tárgya. Példaadó életének, szere
tettel, alázattal, türelemmel, áldozattal és hűséggel, engedelmességgel 
átszőtt életének, csodálatos halálának: a tiszta szív az egyetlen titka. 
A nagyság és lsten előtti kedvesség első feltétele. Ha az O neve van 
szívünkben s ajkainkon, kiérdemeljük anyai közbenjárását; ha Ot 
követjük, el nem tévedünk; míg Hozzá folyamodunk, reményünk forrása 
ki nem apadhat; míg rászegezzük tekintetünket, biztos úton haladunk. 
Míg O támogat, el nem eshetünk, míg O védelmez, kitől sem kell 
/élnünk. Ha ű a Vezércsillag éltünknek viharos, szirtekkel teli tengerén, 
hajótörést nem szenvedünk, bizton révbe érünk. .. Míg Szent István 
király hagyományaihoz híven minden magyar szív meghódol előtte 

mint Nagyasszony unk, Királynőnk előtt, ű a mi védelmünk! Mindent 
Tőle nyerünk, Ki nekünk Jézust adta . .. Minden Jézustól jő, Mária 
által, -.ahogy azt Szent Bernát mondja. 

A Nagyasszony szalgálatát és tiszteletét szorgalmazza az 

(ft .. ~ mai száma is. Minl lovagias és hű magyarok, álljunk be mi u n~ is a Szent Szűz, égi Királynőnk szolgálatába s törekedjünk =========== meghódítani apostoli buzgalommal az ű tiszteletének, liliomos 
erényei követésének másokat is. Apostolkodjunk a jó sajtó 

terjesztésével abban a kis körben is lapunk elolvasása, továbbadása, ajánlása révén -
amelybe a .Gondviselés állítolt bennünket! Ha erőnktől telhetőleg megteszünk mindent, 
amit tehetünk, győzelmes erővel folyunk abba a hódító harcba, amely Krisztus király
ságát, Nagyasszonyunk királynői mivoltát s méltóságát: - az ország jobb jövendőjének 
és boldogulásának alapjait rakva Je - a hit és tiszta erkölcs útján fölmagasztalni 
akarja! 



IX. évfolyam, 12. uám. 

Az éL:esség országa 

Genezáret-tava fölé nyolcszáz méter magas
ságra emelkedik Tábor, a "szenthegy". (P. II. 1, 
18.) Magában áll, m.int Istennek hatalmas oltára. 

Ennek tetején történt Jézusnak mint az új
szövetség isteni törvényhozójának ünnepélyes 
beiktatása mennyei fényesség vakító pompájában. 
Ennél jelen voltak az újszövetség részéről Jézus 
legbizalmasabb tanítványai: Péter, Jakab és János 
- az ószövetség képviseletében pedig Mózes, a 
nagy törvényadó és Illés, az elzüllött törvények 
reform.átora. 

Jézus megdicsőülése i:ma.közben történt. Isteni 
természetének fénytengere átjárta emberi testét, 
s a testéből kisugárzó fényességtől "ruhái pedig 
fehérek lőnek, mint a hó". (Mt. 17, 2.) A nagy 
színváltozás percében a lélek nemcsak arcát ra
gyogtatta Jézusnak, hanem testét is felemelte. 
Mózes, Illés és a tanítványo~ fölött lebegett, mint 
független és egyedüli úr. 

A végtelen lény szomszédságában az ember 
mennyire eltörpül s millyen lelket bűvölő kilátá
sok nyílnak a mennyországba, erről Szent Péter 
nyilatkozott lelki ittasságában: "Uram,· jó nekünk 
itt lennünk." (Mt. 17, 4.) Az örökkévaló boldogság 
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előízét szívta magába és dehogy is gondolt arra, 
hogy majd jöhet még egyszer olyan helyzet is, 
amikor erre a megdicsőült Jézusra azt fogja mon
dani: "Nem ismerem azt az epiliert!" (Mt. 26, 72.) 
Most csak arról az örömről tudott, amely miatt 
elragadtatásábán ott maradni kivánkozott. 
~ színváltozás nem az apostolok ·képzelődése, 

érzéki csalódása vagy álomlátása volt, nem is 
mítosz és mese, hanem valóságos történeti ese
mény. És kettős célja volt. Egyfelől apostolainak 
hitét akarta Jézus megerősíteni a közelgő meg
próbáltatások idejére azzal, hogy isteni dicsőség
ben és hatalomban mutatta meg magát előttük, -
másfelől pedig saját személyében akart minket 
·meggyőzni arról, hogy van mennyország, ahol a 
feltámadás után Istennek színről-színre való látá
sában kapjuk meg azt a jutalmat, amellyel majd 
azokat ajándékozza meg, akik itt a földön az ő 
törvényei szerint éltek. 

Az úr Jézus földi életében gyakran beszélt a 
mennyről, "az ékesség országáról". (Bölcs. 5, 16.) 
Olyan helynek mondja, ahol "az igazak fényleni 
fognak, mínt a nap". {Mt. 13, 43.) Azzal biztatja 
az istenfélő szenvedőket, hogy "örüljetek és vigad-
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jatok, mert jutalmatok bőséges mennyekben". 
(Mt. 5, 12.) A megtért jobb latornak is azt igéri: 
"Bizony mondom neked, ma velem leszesz a para
dicsomban." (Lk. 23, 43.) A világítélet nagy igaz- _ 
ságtevésekor így fog szólani a jobbfelől állítot
takhoz: "Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek bir
tokba a világ kezdetétől nektek készített országot." 
(Mt. 25, 34.) 

Tehát nem leszünk a vi:lágür "bolygó zsidói". 
Van helyünk, :m.inden boldogsággal felékesített 
örök hajlékunk, amelyet nem hagyunk el soha. 
Hogy milyen lesz az örök fényesség e hazája, mi
lyen örömök várnak abban reánk, erről még Szent 
Pál apostol sem tudott többet mondani annál, 
hogy "szem nem látott, fül nem hallott, ember 
szívébe föl nem hatolt, amiket Isten készített 
azoknak, akik öt szeretik". (I Kor. 2, 9.} 

Ennek az országnak eljöveteléért imádkozunk 
mindennap s csak azért vonszolja az ember földi 
életének nagy terheit, mert keserves kínlódásai 
és csalódásai után, úgy hiszi, hogy kell lenni 
mennyországnak, ahol kárpótlást nyer. Mert 
menny nélkül e v.~lágon minden csak hazugság és 
nevetséges silányság és reménytelen vergődés 
volna. Az érthetetlenség szédülelében megoldat
lanul kavarognának létünk minden titkai és prob
lémái. Nem lenne érthető sem Isten, sem ember, 
sem lélek, sem erény, sem az, amit Eusebius ír, 
hogy "sokan kínok és leírhatatlan gyötrelmek által 
keresik és kiontott vérükön vásárolták meg" a 
mennycrszágot. 

Arnennyország hitének azonban nemcsak min
den áldozatra kész rajongói vannak, hanem taga
dói és könnyelmű tékozlói is. Akik szikkadt szív
vel és elferdült gondoLkozássaJ nem ismernek más 
célt, mint a mának és maguknak élni. A metafizikai 
forrásoktól elszakadt lelkük a kiégettség, az élet
undor karmaiba kerül s ezmegfullasztja amenny
országba való reménységüket. Az ember ösztön
szerűleg is irtózattal fordul el tőlük. 

Ezekkel az e:mberelcllel szemben mi IzaiJás sza
vaiban keresünk és találunk nagy vigasztalást, 
megnyugtatást, lelkesítést és bátorítást arra, hogy 
erős akarattal törekedjünk az "ékesség orszá
gába". Mert erről a helyről ő azt mondja, hogy 
ott az arra érdemesek "örömöt és vid4Inságot 
érnek és megfut a fájdalom és a sóhaj". (lz. 51, 
11.) 

Ha tehát a földi életiinkben volt fogyatkozás, 
ott a mennyben többé nincs. V olt neheztelés, harag, 
- többé nincs. Volt nagyravágyás és irígység, -
többé nincs. Volt gondozatlan családi élet, -
többé nincs. Volt valamely szenvedély, - többé 
nincs. Szükség volt táplálékra, álomra, - többé 
nincs. Volt testi fájdalom. lelki gyötrődés, -
többé n.iJDcs. 

A mennyországban, az igazi ígéretfÖldjén min
dent meg fogunk találni. Minden érzéknek meg 
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lesz ott a maga szent gyönyörűsége. Minden kielé
gítési nyer. A lélek itt a földön szomjazza az 
igazságot: ott betelik vele. V ágy ik a boldogságra: 
ott betelik vele. óhajt szépségeket: ott betelik vele. 
Szeretetért eped: ott betelik vele. Gyakran öröm 
nélkül él: ott betelik vele. Akarna sokszor jó és 
szent lenni, de itt nem sikerül neki: ott betelik 
vele. 

Mi tehát a mennyország? Minden rossznak 
hiánya, minden jónak birtoklása. 

De ezzel még mindíg keveset. mondtunk. Mert 
valójában a mennyország: maga az Isten! Akit 
Szent Pál apostol szava szerint · "most tükör által 
homályban látunk, akkor pedig majd színröl
színre". (l Kor. 13, 12.) lstennek ez a közvetlen 
látása lesz a mi legnagyobb boldogságunk. 

Az emberi nyelv kifejező készségél túlhaladja 
annak a megmondása, hogy mi az: Istent látni! 
Ennek gyönyöreiről mi most még semmit sem 
beszélhetünk. Mert nem ismerjük. Maga az Isten 
sem rtyilatkozott erről elég világosan. Fátyolt vont 
e titka fölé. Mi pedig hiába cibálnánk azt. 

De egyet félreérthetetlenül megmondott. És
pedig azt, hogy ki megyen be a mennye.k orszá
gába? Krisztus ajkáról hangzott el: "Nem mind 
az, aki mondja nekem: Uram, Uram! megyen be 
mennyek országába, hanem aki Atyám akaratát 
cselekszi, ki mennyekben vagyon, az megyen be 
mennyek országába." (Mt. 7, 21.) 

Isten e feltételének lényege az, hogy az ember 
a maga teljes valóját átadja Istennek. Ezt pedig 
úgy éri el, hogy ösztönös, lázadó és önző termé
szetének bárdolatlanságát az önmegtagadá.s esz
közeivel elsimítja s Isten akaratával összeilleszti. 
Másszóval teljes áldozatot mutat be az úrnak, 
mert iránta tökéletes szeretete van. S ezt Isten 
oly nagyra becsüli, hogy érte mennyországot ád 
cserébe. 

Manapság sok a kislelkű és kétségbeesett ember, 
akiket a céltalan élet gondolata annyira befont, 
hogy nem tudnak hinni a boldog túlvilág örömei
ben s a jutalmak örökkévalóságában. Sajnáljuk 
öket. De van egy testvéri jótanácsunk l'észükre: 
kérdezzék meg szívükne.k kielégíthetetlen vágyát 
a boldogság után, - és hallgassák meg lelkiisme
retüknek követelését a jutalomért, ha valami jót 
tettek. Igy lehetetlen, hogy továbbra is megmarad
janak a mennyország tagadásában. 

Az ékesség országa lsten jóságának, hatalmá
nak és szeretetének színtere, ahol a szemlélödést 
egy örökkévalóságon át sem lehet megunni. Ott 
színeváltozott egyéniségünk megszépülve élvezi 
az istenfiúság boldogságát. S ez az, ami mozgásba 
hozza minden tevékenységünket a jó felé. Hogy 
van mennyország: ez adja meg földi életünknek 
legmagasabb örömél 

Nincsenek eléggé megfelelő, méltó szavaink, 
hogy ezt lstennek megköszönjük! 



augusztus 1. 

A. Világ Királynője 

(Folytatás.) 

Il. 
E vallomásokat bőségesen lehetne szaporítani. 

Legyen azonban elég belőlük ennyi. Foglalkoz
zunk inkább egy másik kérdéssel, mely a Boldog
ságos Szüz királyi méltóságának megértésében 
inkább előre vihet bennünket. S ez a kérdés így 
szól: mi a mélyebb oka az előbb ismertetett 
nyilatkozatoknak? Csak a vallásos lelkesedés, 
mely az áhítat hevében magasztaló jelzökhöz for
dul, meg sem gondolva, hogy kijelentései híven 
tükrözik a valóságot, vagy pedig a Szent Szüz 
lelki nagysága valóban akkora, hogy a királyi" cím 
méltán megilleti öt. Valóban a világmindenség · 
Királynője Ö? 

Világos, hogy itt értünk el a királyi méltóság 
kérdésének döntő szakaszához. Ezért a vizsgá
latot nagy gonddal kell végrehajtanunk. Kérdez
zük tehát először azt, hogy ki is nevezhető király
nak. Ez a méltóság három mozzanatot zár magá
ban: 1. A király nem lehet közönséges személy. 
A történelem tud ugyan eseteket, amikor a király 
tehetetlen, ügyefogyott, nagyon szerény emberke 
volt. De ilyenkor mindíg hozzáfűzik a gyenge ural
kodó neve mellé, hogy inkább árnyékkirály, mint 
valóságos urdkodókén.t szerepe It a. szerencsétlen. 
Helyette mások uralkodtak. Mindíg olyanok, akik 
kellő értelemmel, akaraterővel s más alkalmas 
tulajdonságokkal bírtak, hogy a kormánypálcát 
kezükben tartsák. Az igazi király, az igazi ural
kodó nem képzelhető el szellemi felsöbbség nélkül. 
Am ha ezt a követelményt keressük a Boldogsá
gos Szüznél, semnú okunk sincs, hogy az ö király
női rátermettségében kételkedjünk. Isten titkos 
tervei választották öt ki a teremtett világ létre
jötte előtt, hogy a megtestesült Isten valóságos 
anyja legyen. Ez az isteni anyaság az embert meg
nemesítő ajándékok egész halmazát vonta maga 
u_tán. Szeplötelen tisztasága, kegyelemben való 
teljessége, mély hite, belső zavaroktól mentes lelki 
élete, a jóra feltétlenül kész akarata már itt a 
földi életben mások fölé emelték öt. Mennybe
menetele után ezeket a tündöklő emberi tulajdon
ságokat az elérhető legnagyobb emberi tökéletes
ségig fokozták az Isten látásának és az isteni 
akarattal való teljes egybeolvadásának ajándékai. 
A dicsöség birodalmának kincseiből is oly mérték- · 
ben kapott, hogy hozzá hasonló nincs az örökké
valóság szentjei között. Jegyezzük meg különösen 
azt, hogy a Szent Szüz lstenben látja az egész 
megváltásra szoruló világot minden lelki gyötrel
mével, minden nagy és kicsiny szenvedésével. 
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mely az üdvösség útján valaha ember számára 
jelentkezik. Nem lehet kétséges, hogy a Szent 
Szüz lelki adományai folytán alkalmas a világ 
királynőj ének méltóságára. 

2. A királyi cím második feltétele, hogy birto
kosa igazi h a t a lommal rendelkezzék. Nem 
király az, aki csak más, fölötte álló megbízásából 
gyakorol felsőbbséget Nem király az, akinek ha
talmát másvalaki bármikor korlátozhatja. A királyi 
méltóságnak olyan jogban kell gyökereznie, hogy 
a hatalom oda legyen kötve a király személyé
hez. Minden uralkodónak akkora joggal kell bírnia, 
hogy elmondhassa: az én népem, az ~n országom, 
az én birodalmam. Feltételezve a hatalom méltó 
és helyes használatát, a király joga olyan erős, 
hogy semmiféle földi halandónak nincs módja és 
nincs engedélye ezt a királyi hatalmat megdönteni. 

Allíthatjuk-e ezt a nagykiterjedésű, szilárdan 
megalapozott jogot, erőt, hatalmat a Boldogságos 
Szüzröl? A názáreti asszony törékeny alakja, 
szelíd szíre és halk szenvedése összefér-e ezzel 
a fönséges méltósággal? Itt a földön bizony nem 
volt ö még királynő. Mert közöttünk eltöltött 
él~tében még nem bontakoztak ki benne azok a 
tul 'ljdonok, melyek öt királynövé tehették volna. 
De fönt az örökkévalóságban e fölséges jogok 
birtokosává lett s e jogokat oly szilárdan szerezte 
meg, hogy senki soha el nem vitathatja tőle. 
Van-e jobban Dlegalapozott jog, mint bírni azzal, 
amire az emberiségnek leginkább szüksége van? 
A Boldogságos Szüz kiérdemelte az emberiség
nek szánt és az emberiségnek szükséges kegyel
meket. Ezek a kegyelmek valamikép az övé, ö 
rendelkezik fölöttük vagy a rendelkezése legalább 
öt is megilleti. E jog viszont azon a megdönthe
tetlen tényen alapszik, hogy a Szent Szüz élete, 
munkája, szenvedései belefolytak megváltásunk 
nagy müvének létrejöttébe. A szabadulás nem 
következett be nélküle, a szabadság nagy kincsét 
neki is köszönhetjük. Ebből egyszersmind az is 
világosan következik, hogy a Boldogságos Szúz 
királyi hatalma megdönthetetlen. Amint kitöröl
hetetlen az emberiség történetéből az a tény, hogy 
a nagy lelki felszabadulás és újjászületés végre
hajtásánál a második Adám mellett ott volt a 
második Éva: úgy a belöle fakadó következmény 
is, .l Boldogságos Szüz királyi hatalma rendület
lenül állani fog mindíg. Nincs erő, nincs ravasz
ság, nincs gonoszság és áskálódás, mely ezt a 
kétségtelen jogot valaha megdönthetné. 

3. A király azért kapta a hatalmát, hogy kor
mányozzon. A ko r m á n y z á s is lényeges elem-
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ként szövödik be a király hamisíthatatlan mivol
tába. Hatalom kormányzás nélkül annyi, mint 
tehetség alkotások, jóság szeretet, kedély öröm, 
virág gyümölcs nélkül. A királynak hatalmát arra 
kell felhasználnia, hogy alattvalóit igazi jólétük 
elérésére vezesse. Előrelátással, bölcs mérlege
léssel, a lelkekhez simuló, alkalmazkodó képes
séggel úgy férkőzik a jó uralkodó alattvalói szívé
hez, hogy azok szinte öntudatlanul a király kíván
sága szeríni cselekszenek, s így találják meg itt 
a földön megeJégedésüket. 

Irányít-e így, kormányoz-e hatalmával a Szent 
Szüz? Zavarban vagyunk e kérdésnéL Hiszen 
semmi nyoma annak, hogy ö kormányzásával be
avatkoznék az emberek- világába. Bennünket vagy 
földi tekintélyek igazgatnak vagy pedig kér
désekben az Anyaszentegyház utasításait kapjuk. 
De arról nem tudunk, hogy a Boldogságos Szűz 
juttatna hozzánk végrehajtandó parancsokat és 
rendelkezések et. 

Ennek ellenére mégis nyugodtan mondhatjuk, 
hogy a Boldogságos Szűz kormányzó tevékenysé
get folytat irányunkban. Csakhogy ez a tevé
kenység egészen sajátságos. Különbözik minden
féle emberi kormányzási módtól. Nincs benne 
semmi erőszakos, kemény, kíméletlen vonás. Alig 
érezzük, szinte észrevétlenül dolgozik bennünk. E 
mellett azonban nem kevésbbé hatékony és nem 
kevésbbé szükséges, mint az ismert kormányzási 
eljárások A világ királynőjének sajátos uralkodói 
méltósága és szívének szerető őrködése mutat
kozik meg benne. Földi ügyeinkbe nem avatko
zik, de lelkünket annál eredményesebben igyek
szik célja felé irányítani. 

Vajjon mikép gyakorolja ezt a hatalmat? 
Azzal a természetszerűséggel, mely megdicsőült 
állapotából következik. Ott áll a Mindenható 
felséges személye és a megdicsőült úr Jézus 
mellett, körűlövezve és elborítva a nagyság és az 
öröm minden ajándékával, női lelkének gyöngéd
ségével mégis felfogja, átérzi az emberi nyomorú
ság összes jelentkezését. Látja gyengeségünket, 
nem titok előtte akaratunk állhatatlansága, le
peregnek szeme előtt az elvakultság és a féktelen 
szenvedély borzalmas eltévelyedései. A szívekbe 
hatolva jól ismeri azt a megdöbbentő emberi 
könnyelmüséget, mely a véres háborút kirobban
toHa és világosan tudja, kinek csökönyössége, 
dölyfe és indulata tartja továbbra is fenn ezt a 
vihart. lstennel eltelve néz le a siralomvölgyébe, 
s tudatában annak a hatalomnak, mely a kegyel
mekre nézve neki megadatott, ~ér, esdekel, kö
nyörög, hogy a megfelelő segítség mindenkihez 
eljusson. Sőt egyes hittudósok szerint a könyör
géssel nem is. éri be: ereje még tovább terjed. 
Pártfogásával szinte kijelöli a szerencsétlent, 
jogosítványt ad a lelki segítségre rászorulónak. 
S ez a kijelölés meghozza a várva-várt eredményt, 
ez a jogosítvány mindenkor foganattal bír a ke-
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gyelern kiutalására. Vegyük még hozzá, hogy 
ennek a közremüködésnek nincs előre kijelölt 
szük határa. Ami kegyelem embernek itt a földön 
a bűnbeesés után kijut, az mínd a Boldogságos 
Szüz esdeklésén s előbb leírt közvetítő tevékeny
ségén keresztül árad ki reánk. Igy kormányozza 
a világot a Szeplötelen Anya! 

Ne gondoljuk azonban egy percre sem, hogy 
ez a méltóság valamiképen gyöngíti szeretetböl 
és fínomságból összeszött alakját. Mint királynő 
megmarad érzőszívű, jóságos nőnek. Csodálatos 
erőt kap kezébe, de anyai érzülete irányítja akkor 
is, mikor királyi hatalmának teljét gyakorolja. A 
názáreti otthon alázatos őrzőjének vonásai nem 
foszlanak szét benne, hanem kiegészülnek a többi 
ajándékkal. Anya és szüz volt ö egyszerre s belső 
világában sok ellentét forrott össze csodálatos 
egységben. A Világ Királynőjének méltósága az 
összebékélt ellentét-párokat eggyel megszaporítja: 
egyesül benne az irgalmas nővér és a fl!ftséges 
királynő. 

Nyugtalanító és felemelő titok ez! Azt olvas
ha.tjuk ki belőle, hogy a világ kormányzását Isten 
nem pusztán önnön hatalmával és erejével hajtja 
vé~r~.>, hanem kiválasztott teremtményeit, Jézus 
Krisztus emberi természetét és az Istenanyát is 
maga mellé veszi ebben a munkában. Ezért nyug
talanító ez a titok. Megdöbbenünk, hogy Isten 
ennyire leereszkedik s szinte félteni kezdjük egye
dülvaló fönségét. Mi bizonyára képtelenek volnánk 
ilyen világterv kigondolására. 

Ha azonban jobban elmélyedünk a titokban, 
akkor a megdöbbenés helyet fog adni a bizalom
nak és a hálának. Hiszen a látszat ellenére igaz _ 
és megdönthetetlenül biztos. Azután nincsen benne 
semmi, ami az Istent jogaitól fosztaná meg vagy 
pedig végtelen szeretetével és mindenhatóságával 
ellentétben állana. Söt az egész éppen Isten sze
retetének találékonyságát és megértését hirdeti. 
Két lényt szoros közelségbe enged magához s e 
két fínom emberi szív lükielésén keresztül akarja 
Ö is megérteni, felemelni, se~íL::ni és boldogítani 
küzdö gyermekeit. 

* 
Ma a földön tajtékzik a gyűlölet, szinte őrjöng

ve tombol a gyilkolás ösztöne s mindannyian össze
törve görnyedünk a fájdalmak súlya alatt. Ami 
körülöttünk folyik, az szinte reménytelenne!{ mu
tatja az emberiség állapotát. Ám ez a valóságnak 
csak egyik oldala. A föld felett más erők és más 
hatalmak is befolynak sorsunkra. Közöttük leg
fontosabb éppen a Világ Királynőjének segítsége. 
Amíg ö őrködik felettünk, amíg elküldhetjük hozzá 
alázatos emberi könyörgésünket, amíg vannak 
lelkek, akik sürün ismétlik: Illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte, addig nem egyedül a földi 
erők és földi szenvedél y ek döntenek felettünk. 
Kételkedni és csüggedni még ma sincs okunk, mert 
neki is döntő szava van felettünk. 



augusztus 1. 

)\:z esltü 

Üdvözítönk a Hegyibeszédben magyará za tot .id 
úgyszólván minden kérdésre, amely az lsten és az 
ember viszonyára vonatkozik. A következő rész az 
esküről szól. Azt mondja Krisztus: "Ismét hallottátok, 
hogy mondatott a régiek11ek: Hamisan né esküdjél, 
hanem add meg az úrnak, amit esküdtél. tn pedig 
mon.dom nektek: hogy teljességgel ne esküdjetek, se 
az égre, mert az Isten királyi széke; se a földre, mert 
az ó lábai zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy 
király vál'osa; még lejedre se esküdjél. mert egy haj
szálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé. Legy~<n 
pedig a ti beszédetek: úgy, úgy; nem, nem; ami ezeken 
túl vagyon, a gonosztól vagyon." (Mt. 5, 33-34.) 

Az Úr Jézus e szavakat elsősorban a zsidókhoz 
intézte. Az wkkori zsidók. között igen elterjedt rossz 
szokás volt az esküdözés. Minden apró dologra, minden 
komoly megfontolás nélkül megesküdtek. Az eskü 
megtartásával persze annál kevesebbet törödtek később. 
De figyelmeztetést kaptunk valamennyien. Hiszen az 
emberek ma is hajlamosak a könnyelmű és bűnös eskü
dözésre. Az olaszok nagy írója, Papini mondja: "A 
világ történetében jóval több volt a hamis, mint a meg
tCirtott eskü." És igaza van. Elég volna csak a magyar 
történelem lapjairól idézni néhány szomorú példát. De 
még a történelemhez se kell példáért mennünk. Csak 
meg kell néz:nünk környezetünket és ez is elég. 

Gondolom, azért van annyi könnyelmű és komoly
talan eskü a világon, mert az emberek nem igen fontol
ják meg, hogy voltaképen-mi az az eskü? Nem döb
bennek rá, hogy az eskü a n.a{y lsten tanúbizonyságul 
hivasa a mi igazságunk érdekében. Gondoljunk csak 
egy vádlottra. Kétségbeesetten szabadkozik a bíróság 
előtt: kérem, ezt rám fogták, én E:zt nem követtem el ... 
A látszat ellene szól és az ártatlanság bizonyítása 
nem könnyű. A vádlott végső szorultságában olyan 
tan-út állít maga mellé, aki egész biztosan tudja az 
igazságot és akinek ·hatalma van ezt az igazságot nyi1-
vánvalóvá tenni. Vagy már itt a földi életben vagy 
a másvilágon. A vádlott felemeli három ujját, szívére 
teszi balját és azt mondja: esküszöm a mindenható, a 
mindentudó, a végtelenü) szent és igazságos Istenre ... 
hten a tanúm, hogy ártatlan vagyok. . . . 

Nagy dolog ez. Tanúbizonyságul hívni az Istent. 
Ú, ha ezt megfontolnák az emberek, mikor odalépnek 
a bírái emelvény elé! Ú, ha gondolnának erre az 
emberek, mikor mint völegény és menyasszony oda
térdelnek az oltár elé, hogy örök hűséget es.küdjenek 
egymásnak! Ú, ha ezt nem felejtenék el az emberek 
sem az üzletekben, sem a piacon, sem a társaságokban, 
sem a baráti beszélgetésekben! Mennyivel kevesebb 
volna a könnyelmű eskü életünkben. Talán teljesen el 
is tűnnék a földról ... 

Az eskü egyúttal nyilvános hitvallás is. Mert ki
nyilvánítjuk általa ország-világ előtt, hogy mi hiszünk 
az Istenben és lsten végtelen tökéletességeiben. Tehát 
minlegy istendícséret egyúttal az eskü. 

Ámde az Úr szava nem áll szöges ellentétben mind
ezzel? Hiszen így szól: "teljességgel l!e esküdjetek". 
És az emberek mégis esküt tehetnek? És az Egyház 
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maga is előírja bizonyos esetekben az esküt? Hát 
szabad ezt? Nem cselekszik ilyenkor Krisztus szándéka 
és akarata ellenére? 

Nem. 
Aki ezt állíta.ná, - aminthogy idők folyamán akad

tak tévtanítók, kik ezt is szemére vetették az Egyház
nak - az súlyosan tévedne. Mert ha alaposan megvizs
gáljuk Krisztus szavait és egybevetjük azokat a Szent
írás más helyeivel is, akkor látjuk, hogy üdvözítönk 
nem tiltott el valamennyi eskütől minket. A Hegyi
beszéd súlyos kifejezésével csak azt akarta hangsú
lyozni, hogy legyen olyan eszményi és olyan tökéletes 
a mi keresztény életünk, amely fölöslegessé tesz min
denféle esküt. "Teljességgel ne esküdjetek", azaz tar
tózkodjatok a hazugságtól, a tolvaj lástól, a csalástól 
és minden más büntöl, amelyek esküre kényszerítik 
az ártatlan embert. Legyen minden egyszerű állítás
toknak és ígéreteteknek olyan ereje, mintha esküvel 
erősítenétek azt. Éljetek úgy, hogy soha senki kétségbe 
ne vonhassa szavaitok igazságát. Legyen •közöttetek 
kölcsönös bizalom és akkor nem lesz szükségtek esküre 
sem. Mert kényes és veszélyes dolog a fölséges Istent 
belekeverni a ti emberi ügyeitekbe azáltal, hogy tanú
bizonyságul hívjátok Öt. Legyen a ti beszédetek úgy, 
úgy, nem, nem ... Ami ezeken túl vagyon, a gonosztól 
vagyon... Vagyis feleljetek a kérdésre egyenesen, 
kertelés nélkül, úgy van-nal vagy nem-mel. Ami az 
őszÍillte beszéden túl van, tehát a kétértelmű, a ravasz 
beszéd, sőt maga az es-kü is a gonosztól van ... 

Vigyázzunk mégis e krisztusi kifejezéssel. Az Úr 
Jézus nem azt mondja, hogy ma!!CJ az eskü gonosz dolog. 
Ezt nem is mondhatta. Hiszen, amint az imént láttuk, 
önmagában nagy és szent dolog az eskü. Krisztus csok 
annyit mondott, hogy a gonosztól van. Vagyis a bűnból 
ered, az ördögtől származik ·kényszerűsége. És ez igaz 
is. Ha nem lenne bűn, a.kkor nem lenne szükség esküre 
sem. Ha az emberek nem volnának gyarlók, megbízha
tatlanok, hazugok, gyanakvók, hitetlenek, hanem mindíg 
igazat mondanának és kölcsönösen elfogadnák egymás 
állítását, akkor teljesen fölösleges volna az eskü ... 
Tehát az eskü indító oka és az eskü szükségessége 
csakugyan az ördögtől, a gonoszság atyjától van ... 

Sajnos, a mi emberi életünk távolról sem olyan töké
letes, mint amilyennek azt Krisztus óhajtaná. És azért 
- tekintettel a fönt elmondottakra - alapos okokból, 
gyakorlatilag megengedett dolog az eskü. Jól ismeri 
mennyei Atyánk az emberek hibáit és kölcsönös bizal
matlankodásait. A Szentírásban azért nem egyszer 
még maga Isten is esküvel erősíti szavait, hogy a gyarló 
és törékeny emberek higgyenek neki. Isten próbára tette 
egykor Ábrahám hitét és engedelmességét. Azt mondta 
neki: ,. Vedd egyetlen fiadat, kit szeretsz, lzsákot és 
men.j a látomás földjére és ott áldozd lel őt égő áldo
zatul az egyik hegyen, melyet mutatok neked." És 
Ábrahám hajlandó volt erre. Csak az utolsó pillanat
ban megjelenő angyal akadályozta meg Izsák feláldo
zását. És akkor így szólt Isten angyala Ábrahámhoz: 
.,Enmr.t;amra esküdtem, úgymond az úr, mivelhogy ezt 
cselekedted és nem kedveztél egyetlen egy liadnak 
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értem, megáldalak téged." (Mózes I 22, 16---17.) A 
Szentírás egy másik helyén pedig nyiltan is megengedi 
Isten az emberi esküt: .,Féljed a te Uradat Istenedet 
és az ó nevére esküdjél." (Deut. 6, 13.) Sötl Amikor 
Krisztus ott állt a zsidó papi fejedelmek előtt, akik 
nem akarták elismerni istenségél és megváltói méltó
ságát, akkor Ö is esküt tett ünnepélyes törvényszerű
séggel istensége és messiási méltósága bizonyságául ... 
Esküdtek az apostolok is nem egyszer ... Ne csodál
kozzék hát senki, ha az Egyház megengedi, söt bizo
nyos esetekben elö is írja az esküt és helyesnek tartja, 
ha komoly okokból az államhatalom is megesketi alatt
valóit, katonáit, hivatalnokait ... 

Nagyon jó[ jegyezzük meg azonban, hogy nem mind 
eskü az, amit az emberek eskünek tartanak. Hiszen 
vannak emberek, akik szájából röpköd az eskü, mint a 
mozdonyból a szikra vagy a fűzfáról a bolyhok. Sokan 
akár arra is hajlandók megesküdni, hogy verebet láttak 
a ·kerítésen vagy hogy igazán fáj a tyúkszemük. Eskü
vel ígérgetik, hogy elkísérnek valakit a másnapi sétára 
vagy hogy jegyet váltanak valamelyik mozielőadásra. 
Esetleg lsten nevével erősítik, hogy dupla feketét 
isznak a kávéházban és így tovább. Vajjon ez mind 
igazi eskü? Nem. Legtöbbször csak lsten nevének rossz 
szokásból való tiszteletlen emlegetése. Mert érvényes, 
valódi esküt csupán az tesz, aki kellő megfontolással 
és kifejezetten, vagy ha burkoltan is, de félre nem 
érthető módon Istent hívja taiiiÚbizonyságul. És ha 
valaki esküvel ígér valamit, akkor még az is szükséges, 
hogy lehetséges és jobb dologra nézve esküdjék. Leg
jobb nem elhamarkodottan, hanem lelkiatyával való 
előzetes megbeszélés után esküdni ilyenkor. 

Vigyázzunk az esküvel. Nem illik, hogy ·könnyelműen 
vegyünk ilyen szent és komoly dolgot. Maga a Szent
írás mondja meg nekünk, hogy milyen körűlmények 
között szólíthatjuk tanúként az Istent. Ime, Jeremiás 
prófétánál kijelenti az Úr, hogy bizonyossdgban, ítélet
!Jen és igazságban szabad csak eskünknek történnie. 

Bizonyosságban, vagyis csak olyasmire szabad esküt 
tennünk, aminek igazságáról meggyőződtünk. 

ltéletben, azaz olyan külsö és belső tisztelettel, ami 
legfőbb Urunkat, az Istent megilleti. Azonkívül csak 
megfelelő okból esküdhetünk, tehát csak olyankor, 
amikor tényleg szükséges az eskü. Emlékezünk vala
mennyien a Szentírás egyik jelenetére. Heródes király 
tivornyázott egyszer országa nagyjaival. És akkor meg
jelent a· mulatozók előtt Heródiás leánya, Salome, hogy 
táncával szórakoztassa a vendégeket. A király pedig, 
hogy megjutalmazza a leányt "megesküvék neki: Bár
mit kér·sz, megadom r:ekecl. ha szintén országom lelét 
is." Ime, egy elhangzott eskü, amelyből hiányzott- az 
ítélet, és amely es·kü Keresztelő Szent János életébe 
került . . . (Márk 6.) 

Végül igazságban sza~ad csak esküdnür~k. Mit jelent 

V erilale10 fa~ienles in 

Szent Pál apostol a maga életét, az Egyház életét, 
minden igaz keresztény életét e három szóban foglalta 
össze: in Christo Jesu. Csodálatos három szó! Benne 
van minden: az egész teológia, a dogmatika, az erkölcs
tan, az as2lkétika. Ennek a három szónak mély jelen-
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ez? Azt jelenti, hogy csupán megengedett nyilatko
zatot vagy ígéretet· szabad esküvel erősítenünk. Két 
ember beszélget az utcán. - Hallottad 1 - szól az 
egyik. - Mit?- kérdi kíváncsian a másik.- Jaj, de 
elmaradt ember -vagy. Hát nem tudod még, hogy a 
szomszédod milyen dologba keveredett? Persze, hogy 
tudhatnád, hiszen az egész -városban egyedül én tudom 
csak eddig ... Nem hiszed? Hát nézd, esküszöm rieked, 
így meg úgy meg amúgy . . . és esküszik valóban, 
csakhogy a másik higgyen neki. Igen, talán ez is eskü, 
de semmikép sem megengedett eskü. Mindenképen 
hiányzik belőle, aminek a megengedett esküből soha
sem szabad hiámyoznia: az igazság. 

Különösen nagy sértés Isten fölségére nézve, ha 
valaki Ot álnokság vagy hazugság megerősítésére hívja 
bizonyságul. Mennyire rossznéven veszik becsületes 
emberek, ha valaki visszaél bizalmukkal és nevü.kben 
szélhámoskodik. Rögtön telefon után nyúlnak és ·a 
rendőrség kezére adják az illetőt .. Dehát akkor Isten 
hogyan vélekedik a hamis esküről? Hiszen hamis eskü 
istenkáromlás számba megy, amely ugyancsak kihívja 
maga ellen lsten büntető ítéletét. A hamis eskü mindíg, 
még kicsiny dolgokban is, súlyos megbántása Istennek. 

Hányszor olvastunk arról, hogy Isten feltűnő módon, 
hirtelen halállal vagy más büntetéssel sujtotta a ha
misan esküvöket Nem csoda, ha még a világi törvény 
is súlyosan bünteti az ilyen elvetemültséget. Nagy Ká
roly, a lrankok egykóri hatalmas uralkodója, levágatta 
az emberek jobbkezét, ha azt hamis esküre emelték. 

ts ha visszataszító gonoszság van a hamis esküben, 
éppúgy el kell ítélnünk az egyszer érvényesen kimon
dott eskü megszegését. Isten is elítéli. Megkívánja be
csületünk, sőt hogy úgy mondjam, lsten becsülete is 
megköveteli annak megtartását, amire esküvel kötelez
tük magunkat. Házasok, katonák, tisztviselök ... /ó 
hány és hány ember ígért már hűséget szigorú esküvel 
és hányan szegték meg esküjöket! Vajjon gondolnak-e 
az ilyen esküszegök arra, hogy lsten előtt nem mennek 
feledésbe az eskü ígéi? Ú igen. Lehet, hogy a világ 
nem vesz tudomást egy-egy eskütörésről, de vaj j on nem 
szerez-e tudomást róla a mindentudó Isten? 

Lehet, hogy valaki azt mondja olvasóírn kőzül: ez 
mind igaz talán, de engem ez nem érdekel . . . én nem 
szoktam esküdözni . . . Am legyen. De ha így áll is 
a dolog, azért még alkalmunk lehet mások figyeiméi 
felhívni az eskü szent és komoly voltára. És ha e rövid 
kis írás figyelmeztetése nyomán csak egyetlen egy me!! 
nem engedett esküvel lesz könnyebb embertársaink 
lelkiismerete, csak egyetlen egy esküszoegést akadályoz 
meg valaki: már akkor sem volt hiábavaló megírása 
és elolvasása ... 

A Hegyibeszéd Kriszlusa vésse szívünkbe az eskü 
tiszteletét s az esküre emelt jobb szent komolyságát. 

c:arilale 
lrlaa dr. Ems• Alfréd 

tőségét, egész valóságát leltárja Szent Pál apostol, már 
amennyire emberi szóval fel lehet tárni, a híveihez 
írt levelekben. Szent Pál többnyire egyszerű emberek
nek ír, s mikor nincs ideje külön megmagyarázni e 
három szó értelmét, akkor mintegy lelordítja az egyszerii 



augusztus l. 

nép fogalmi öltözékébe, s ebbe a képbe egyszerüsiti a 
tanítást: "in caritate". 

Ez a gazdag, képes jelentőség tárul fel Sze:nt Pál 
apostol egyik legszebb, legtartalmasabb, legkönnyebben 
megfogható, mert megragadó intelmében: "Veritalem 
facienles in caritale, - cselekedjétek az igazságot 
szeretetben." (Ef. 4, 15.) 

1. ln caritate, ezen van a hangsúly. Szenl Pál apos
tol tanítványai jól tudták hogy az apostol a krisztusi 
szeretetre gondol, arra a szeretetre, a~ly Jézus Szí
vében és a kereszt tüzében élt, lobogott s forrásként 
buggyant elénk. Arra a szeretetre, mely Kriszlusból. 
mint Főből árad a tagokba s a vérkeringés törvényével 
éltet, növel, s mindjobban Krisztusivá és Krisztusévá 
tesz. Hiszen Szent Pál mindíg erről a szeretetröl be

szél. Senki mást nem hirdet, senki másnak a szereletét, 
mint a Jézus Krisztusét, a keresztrefeszítettét 

"Veritatem facientes in caritate": cselekedetünk 
rúgója, célja, iránya, lelke, ereje, hordozója legyen 
mindíg a szeretet. Minden, amit teszünk, az legyen a 
szíuünkben, kriszlusian gondolkozó, krisztusian önfel
áldozó, krisztusian. buzgó és tiszta szívünkben: "in 
caritate". Amit teszün-k, amit mondunk, amil gondolunk, 

az ne legyen sohasem kívül a szívünkön. Ahogy a 
számító üzletember, az álcázó diplomata, a kétszínű 

politikus szokott a szívén kívül cselekedni, beszélni 
vagy rábeszélni. A háborús nehézségek közt sok embert 
olykor ráhajt a kényszerűség, hogy elrejtse szívét, hogy 
látszat szeríni Ü11Depeljen (mint az idegen uralom alatt 
sínylődö magyarokJ. Legyen ennek egyszersminden
korra végei Emberi tekintet, üzleti számítás és hasonló 
mellékgondolat sohase vezéreljen, hanem mindíg a 
szívünk. Egy nagy magyar államférfinak mondotta 
édesanyja: hallgass mindenkor a szívedre és boldog 
leszel. Mennyi életbölcseség, evangéliumi bölcseség e 
szavakban! A Szentírás is azt tanítja, hogy lsten a 
szívünket tekinti, (l Kir. 16, 7; Lk. 16, 15; Rom. 8, 27.) 
és azt a•karja, hogy osztatlan szívvel (I Kron. 28, 9; 
Zsolt.), egész szívböl (Deut. 6, 5; Mt. 22, 37.) szol
gáljuk s s21eressük. 

A megváltás még egy új mozzanatol hoz: krisztusi
nak kell lennie a szívnek. Már- a zsoltáros énekében 
olvassuk: 

Ki mehet föl az Úr hegyére? 
Ki állhat meg az ö szent helyén? 
- Az, akinek- keze ártatlan 
- és tiszta a szive. (23, 3-4.) 

És ezt a tisztulást az Úrtól kéri: "Tiszta szívet 
teremts belém Isten, s újítsd az ig'az lelket bensőmben." 
(50, 12.) Krisztus hozza a Szentcsaládban ezt a töké
letes kegyelmi tisztaságat a föl·dre. Mi pedig a Hegyi· 
beszédből tudjuk, hogy boldogok a tiszta szívüek, mert 
ök meglátják Istent. (Mt. 5, 8.) 

ln caritate. Ezt írjuk fel jelszóként minden mun
kánkra, imánkra, egész életünkre. Ezt írhatnék fel 
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minden házra, ahol Krisztus tanitványai lakuak. Itt 
akarunk egyült lenni "in carilate", egymás közt élni 
"ín caritate", dolgozni, szenvedni, örvendezni "ín cari
tate". A szeretet ad értéket, célt, eszményt életünknek. 
Caritas Christi urget nos. (U Kor. 5, 14.) A krisztusi 
szeretet sürgeti minden cselekedetünket. Ezt k'ell el
mondanunk magunkról, ezt kell érezni szívünocben, ez 
kell égesse kezünket. Kérj ük az örök szeretetet, hogy 
sürgessen, örökké sürgessen min!;et. 

2. A szeretet az alap. "In caritate radicali et !un· 
dali" - ezt kéri Szent Pál a Jézus Szíve-mise lecké
jében: hogy "a szereleiben meggyökerezve és meg
alapozva legyetek''. (El. 3, 17.) Akkor leszünk képesek 
szép, értékes, nagy dolgokat cselekedni, igaz gyümöl
csöt teremni, fenyöként a :viharban is helytállani. De 
nemcsak a gyökérnek, hanem magának a törzsnek, a 

koronának, a virágnak és a termésnek is egészségesnek 

-kell lennie. Nemcsak az alapnak, hanem az épülelnek 
is célszerűnek, tágasnak, otthonosnak, jónak kell lennie. 
Ezért mondja az Apostol: "veritatem facientes in cari
tate". Szeretetben, de mindíg az igazságot cseleked
jétek! 

Nem elég tehát a jószándék, a nemes cél, vagy a 
puszta jóakarat. Amit teszünk, amit gondolunk, amit 
beszélünk, annak önmagában is igaznak kell lennie. 

A modern ember egyik legsúlyosabb betegsége a 
szubjektivizmus. A mult század felvilágosodása meg
mérgezte az igazságba vetett hitét, kételyt és közöm
hösséget támasztott lelkében. Az enciklopedisták világgá 
trombitálták a vallási közömbösség elvét: mindegy, mi
lyen vallású az ember, a lö az, hogy jó legyen. Az elv 
egy kissé megkapva s újra zomá.ncozva bekerült a 
hitükhöz és Egyházukhoz ragaszkodó vallásos körök 
asztalára. Itt már azt mondották: nem kell az élet
szentségre törekedni, nem kell az önmegtagadást ko
molyan venni, nem kell a világias élettöl elfordulni, 
c~aJk a szándék legyen jó, a többi nem fontos! Ez a 
második változat még végzetesebb volt, mint az elsö. 
A lelki élet alapjait bomlasztotta meg s még a leg
jobbakban is lenyirbálta a magasbatörés szárnyait. 
Zárdákban, kolostorokban, papi házakban és jó katoli
kus családokbansápadtak a magasabbra hivatott lelkek, 
mint az énekes madár a minden jóval telezsúfolt, szűk 
kalitkában. Mindenük megvolt, csak az istengyermekek 
szabadsága hiá-nyzott! 

Új felvirágozás, fokozott hitélet akkor lesz ismét, 
ha a lelkek visszatérnek a kinyilatkoztatott igazság 
tiszta forrásához. Ez az első alapköve az egyházias 
élet felépítésének: "Primum· itaque ad aedificationem 
corporis Christi est consistere in veritate." (Knaben
bauer, in Eph. 4, 15.) 

Kint a világban a mindegyre terjedő és romboló 
vallási közömbösség ellen azzal harcolunk, hogy fel
keltjük ismét a modern emberben az igazság vágyát 
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és szomjúságát. "Boldogok, a·kik éhezik és szemjúhoz
zák az igazságot, mert ök kielégítési nyernek." (Mt. 5, 
6.) Lelki életünkben pedig legfőbb törekvésünk legyen, 
hogy objektív lelkiséget alakítsunk ki magunkban, 

Szenle~ IDinl ewnLere~ 

(JV. Iolylat2s.) 

Boldog Colombiere Kolos S. J. 
(1641-1682) 

P. Colombiéret Angliába küldik 

Amit Margit isteni közlésből tudott. s elöljárójá
nak megmondott, csakhamar bekövetkezett. P. Colom
hieret elöljárói teljesen meglepetésszerűen Angliába 
küldték. Hogy ez Margitnak mit jelentett, elgondol
hatjuk. Hiszen. P. Colombiéreben nemcsak bölcs és 
biztoskezű lelkiatyát veszített, hanem azt a lelki ba
rátot is, akit az Ur Jézus adott neki, s akinek szívé
vel az ö szíve Jézus Szívében összeforott Az Úr 
Jézus határozott és szigorú figyelmeztetésére volt 
szükség, hogy panaszaival felhagyjon. "Hát én nem 
elégítelek ki téged, - szólt hozá - én, aki életed 
tartalma és végcélja vagyok?" Ami P. Colombiére! 
illeti, egyetlen szava sem árulja el, hogy neki a válás 
Margittól és ParaytóL legboldogítóbb élményeinek 
színterétöl ugyancsak fájdalmat okoz. "Ott vagyok, 
ahol Isten akarja, hogy legyek" - írja nővérének, a 
vizitációs apácának. "Azt teszem, amit lsten akar; 
hogy tegyek. Nem ismerek az életben más boldogsá
got Akárhol szentek lehetünk, ha igazán azok aka
runk lenni." (Növéréhez írt 3. levele.) 

Hogy miérl küldték P. Colombiére! elöljárói An
golországba, anna-k magyarázatát abban a szomorú 
helyzetben találj uk, amelyben ezidőtáj l az angol kato
likus egyház volt. 

Midön az 1660-ban politikai okokból kivégzett I. 
Károly legidősebb fia, II. Károly lépett a trónra, óriási 
lelkesedéssel fogadták. Mint lord Maculay Anglia tör
ténetében írja (Historie d'Anglelerre. Char!. l.), pom
pás hajóraj ment érte Hollandiába. Útja Londonban 
valóságos diadalmenet volt, de csak külsöleg. Szíve 
mélyén megőrizte katolikus hajlamait és leghőbb vágya 
volt, hogy hitét előbb vagy utóbb nyiltan is megvall
hassa. 

II. Károly öccs.e Jakab, yorki herceg azonban ka
tolikus volt. Söt minl a trón várományosa nem is 
titkolta szándékát, hogy amint trónra jut, a katolikus 
hitet ismét régi jogaihoz segíti. Amennyire élesztette 
ez az ígéret az elnyomott katolikusokban a reményt, 
viszont a protestánsokban annál inkább növelte az 
cllenséges érzületet. 

A yorki herceg felesége, Hyde lord Ciarendon 
leánya, Anna, protestáns volt. Figyermeke nem volt, 
két leánya a herceg gyen~esége folytán anyja hitét 
követle, aki azonban halála elölt a katolikus hitre 
tért. Jakab felesége halála után, márcsak azért is, 
hogy fiörökösröl gondoskodjék, új házasságra gon
dolt. Az akkor még 15 éves Eetei Beatrix 
Máriát, Modena hercegének leányát szemelték ki 
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vagyis minden cselekedetünkben azt keressü.k, ami 
igaz, ami helyes, ami Krisztus tanításának és példájá
nak leginkább megfelel, amil maga· Kriszlus tenne a mi 
helyzetüokben. "Veritatem facientes in caritate." 

Ir la 1 M6ller LeJ- §. J. 

hitvesnek. Ez azonban a házassági ajánl'atot ke
reken visszautasította. Hiszen ö azzal a gon
~ola.tta~ foglal_k?z.ot.t.' hogy teljes~n Istennek szentel! 
eletet es a VJzJlac10ba fep. Az ugy X. Kelemen ele 
került, aki tekintve a nagy érdekeket, amelyek kato
likus szempontból ehhez a tervezett frigyhez fűződ
tek, maga szólította fel Beatrixot, hogy áldozza fel 
hivatását Isten nagyobb dicsöségére és az Egyház ja
vára s fogadja el az angol trón várományosának kezét. 
A hercegkisasszony meghajolt a pápa kívánsága elölt. 
Hogy mily nehezére esett s mennyivel többre becsülte 
a szerzetesi hivatást még a királynői méltóságnál is, 
elárulják szavai: "Miért is nem születtem szegényes 
szalmakunyhóban! Minl egyszerű parasztleánynak 
legalább szabadságomban állott volna, hogy életálla
potomat magam válasszam meg." 

1673 szeptemberében tehát a meghatalmazottak je
lenlétében a házasságot megkötötték és Beatrix An
golországba utazott. Azt azonban kikötötte, hogy a 
londoni udvari kápolnában a zavartalan katolikus 
islentiszteletröl gondoskodjanak. Az udvari lelkészi 
állást 1675-ig Saint Germain jezsuita atya töltötte be. 
Amde a protestáns cselszövény · lehetetlenné tette 
helyzetéL Távoznia kellett. 

Hogy a Jézu_stársaság elöljárói mennyire értékel
ték P. Colombiére tehetségeit, mutatja, hogy az angol 
udvari lelkészsé~re - erre a rendkívüli tapintatot és 
teljesen kiforrott erényt igénylő állásra - éppen öt 
szemelték ki. Hiszen a VIII. Henrik (1509-1547.) 
által megindított katolikus-üldözés még egyre tom
bolt és a protestáns türelmetlenség az Egyház teljes 
kiirtásán dolgozott. 1675-ben kihirdették, hogy hat hét 
alatt minden bennszülött katolikus papnak halálbün
tetés terhe alatt el kell hagynia Angliát. Aliami tiszt
viselö senki sem lehetett, hacsak esküvel meg nem 
tagadta katolikus hitét, nevezetesen Krisztus valósá
gos jeleniélét az Oltáriszentségben, a pápa fennható
ságát stb. 1676 október 10-én, éppen azon a napon, 
amelyen Colombiére atya Londonba érkezett, a király 
titkos tanácsa elrendelte, hogy le kell tartóztatni min
den angol katolikust, akit az idegen kövelsé
gek kápolnájából kilépni láttak. Minden ká
polna elé tehát öröket állítottak. Maga a kato
likus yorki herceg is csak a karzatról, ablakon keresz
tül vehetett részt a szentmisén, a szertarlásokon, s 
tengernagyi rangjáról le kellett mondania. Többé-ke
vésbbé ez jellemzi mindíg és mindenütt a taktikából 
fennen hirdetett protestáns "türelmet", amint egyszer 
nyeregben érzi magát. 

P. Colombiére a Saint James-palotában 
Az egyetlen kis szabad sziget a kalolikus kultusz 

számára a királyi Saint James-palota kápolnája volt. 
Ez tehát akkortájt szinte egyedüli, de legalábbis fö-
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helye .a katolikus nyilvános istentiszteletnek. Politi
k-ai okokból ugyanis a törvény a hercegnövel szemben 
kivételt gyakorolt. De ez nem terjedt ki férjére is, aki 
felesége kápolnáját - mint említettük - csak titok
ban és nagy óvatossággal látogathatta. Colombiére 
atya prédikáciéin is, amelyeket francia nyelven tar
tott, csak elvélve jelenhetett meg. 

A közönség, amely a pátert a várkápolnában hall
gatta, nem nagy, de igen előkelő volt. Híre csakhamar 
elterjedt. Maga írja: "Nem vagyok ismeretlen Lon-don
ban. Ha az ember nyíh·ánosan prédikál, hamar meg
ismerik kicsoda-micsoda, mennyit ér; hiszen elég han
gos tanúságot tesz önmagáról." 

Colombiére minden vasár- és ünnepnap prédikált. 
Rengeteg idejét vette igénybe az egyesekkel való 

foglalkozás is. Beszédeit katolikusok és protestánsok 
hallgatták. Ez utóbbiak közül sokan megtértek. Láto
gatta a betegeket. Maga a király is, aki csak külsöleg 
volt protestáns és hozzá még er-kölcsileg igen kifogá
solható életet élt, többször érinbkezett P. Colombiér
rel, hogy lelkiismereti ügyeit valamiképen vele rendbe 
hozza. Bizonnyal ezeknek a megbeszéléseknek voll 
gyümölcse, hogy mikor Colombiére halála után a ki
rály súlyosan megbetegedett, komolyan és őszintén 
megbánta vétkeit és visszatért a katolikus Egyházba. 

Maculay lord, angol protestáns történetíró (Il. Ja
kab trónralépésétől I. Károlyig, 2 fejezet) így írja le 
az esetet. Mindjárt a király betegsége kezdetén a ki
rályné és a yorki hercegné igyekeztek a yorki herce
get rávenni, hogy a király betegágyához katolikus 
papot hívasson. A dolog nem volt oly egyszerű. II. Ká
roly hírhedt barátnőjét, a PorthmDuth-i hercegnőt is be 
kellett a dolog.ba vonni, aki viszont Barillont, a francia 
nagykövetet mozgósította, beszélné rá a yorki herce
get, hogy a királyhoz pap jusson. Hiszen ö tehet min
dent, ö távolíthat el mindenkit a király környezetéből 
s nyujthat a megtérésre alkalmat. A dolog - mint a 
hercegnő mondta - sürgős és egy lélek örök üdvéről 
van szó. A yorki herceg erre csakugyan a király be
tegágyához futott s halkan szólt hozzá, mintha csak 
valami állami ügyet intézne vele. A király erre han
gos szóval felelt: "Igen, igen teljes szívem.böl!" Az 
ugyancsoak jelenlevő francia nagyköveten kívül senki 
sem gondolta, hogy az Egyházba való visszatérésről 
van most szó. "Hozzak ·papot?" - kérdi erre a yorki 
herceg. "Igen, öcsém, - válaszolt a király - hozza 
ide az Isten szerelméért s ne veszítsen időt... De 
mégsem, ebböl baj származnék önre nézve." "Ha az 
életembe kerü·l'ne is, ..,.-- felelt erre a herceg - akkor is 
hoznék önnek papot." 

Igy is történt. A király feloldozást nyert, felvette 
a szentkenetet é! megáldozott. A pap ezután a titkos 
lépcsőn ismét eltávozott. Másnap, 1685 február 6-án 
a király kilehelte lelkét. 

Il. Károly halála után egy fekete láda fenekén 
két kéziratot találtak. Az egyik francianyelvű s két
ségkívül Colombiéretől származik. Ime, egy részlete: 
"A napokban tartott eszmecserénk reménylem a leg
főbb pontban kielégítette önt: abban ugyanis, hogy 
Jézus Krisztusnak itt a földön csakis egy Egyháza 
lehet." 

A másik II. Jakab kezeírása. "Fivérem, az elhúnyt 
király dolgozószobájában találtam ezt az eredeti kéz
iratot. MeHette voltam, mikor szent hitünkről nyil
vános vallomást tett s midön Anyaszentegyházunk 
szentségeit fogadta. Ezért tanúskodhatom róla, hogy 
mint jámbor keresztény halt meg. Jakab." 

P. Colombiére nagykiterjedésű levelezést is foly-
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tatott. Lelki ügyeket érintö dolgokban a legkülönbö
zőbb rendű s rangú egyéneknek írt. 138 levele maradt 
reánk. Közvetlen halála után megkezdték azok össze
gyüj tését és 1715-ben egy kötetre való anyag telt be
lőlük. 

A nagyböjt folyamán a férfivilággal külön is fog-· 
lalkozott s sorozatos előadásokat adott nekik. Ez alka
lommal,.. is nyiltan beszélt Jézus Szívéröl. 

Nem hanyagolta el a Londonban megmaradt, a vi-
. haroktól megkimélt szerzetesi családokat, így neveze
tesen az angolkisasszonyokat sem. Mikor 1678-ban tör
vény elé áHítják, a vádpontok közölt az is szerepel, hogy 
a város apácáival vallásos összeköttetést tart fenn. 
Maga Colombiére 1677-ben fitestvéréhez a londoni 
angolkirasszonyokról így ír: "Minö szent nőkkel talál
koztam itt! Ha elbeszélném neked ezeknek életmód
ját, csodálkoznál rajta." (Festschrift zum Gediichtnis 
des 300 jiihrigen Besteheni des Institutes B. M. V. 
der Englischen Friiulein in Bayern. 1626-1926.) 

Ébresztette és fejlesztette a szerzetesi hivatásokat. 
Minthogy pedig Angliában a visszavonult élet lehetet
len volt, a jelöileket a charollesi orsolyákhoz vagy a 
paray-i vizitációha küldte. Támogatta a yorki herceg
nőt, aki Floandriáhan vizitációs házat akart alapítani. 
A terv nem sikerült. Erre Londonban, a Szent Pál
katedrális oldalán· szerveztek titkos kolostorszerű kö
zösséget. Ez is a P. Colombiére ellen benyujtott vád
iratnak egyik főpontja volt. 

Talán sikerült némi vázlatos képét adnunk annak 
az óriási tevékenységnek, amelyet a törékeny egész
ségű páter rövid kétéves angliai tartózkodása alatt 
kifejtett. 

"Bőséges okom volna panaszkodni a túlterhelés 
miatt, amely hivatalommal reám nehezedik - vallja 
be egy orsolyarendi apácának. - A m-agány kétség
telenül kedvesebb volna nekem. Azonban inkább halva 
lássam magam, semhogy egyetlen szóval enyhítési kér
jek. NDha napközben alig van órám, mikor Istenre 
gondolhatok, mégis úgy hiszem, nagyon helytelen 
volna ily ürügy alatt magamat kivonnom a Gondviselés 
vezetése alól, amelynek annyira átadtam magam, hogy 
minden boldogfágomat beléje helyezem. Nem a lelki
gyakorlat, sem a hosszú lelki beszélgetés, hanem etye
dül önakaratur.k leláldozása tesz szentekké bennün
ket." 

Életelvnek vallotta: "Ha mettaláljuk Istent, köny
"YÜ vitasztalódni minden más dolotban." 

Ölnmettatadott, vezeklő élet 
"A szerzetesi élet lánc, amelynek minden szeme 

önmegtagadás." Ezt Colombiére atya jól tudta és egész 
életében meg is valósította. Nem elégedett meg azzal 
az önmegtag!ldással, amely a sok gonddal és munká- _ 
val kapcsolatos és amely nem ritkán a bár nemes, 
de ösztönszerü érvényesülési vágy kiteljesedése. Ö a 
munkához még bámulatos önfegyelmezést és pozitív 
vezeklést is csatolt. 

A legfegyelmezettebb kolostorban sem élhetett 
volna szigorúbban, mint amilyen életet ö a királyi 
palotában élt. Szobáját csak szükségböl hagyta el. 
Más helyiségbe soha be nem lépett, mint amelybe hi
vatásteendöi szólílolták. Szobája ablaka a palota 
elötti térre nyílt, de soha azon ki nem tekintett. Két 
év alatt Londonnak semmi nevezetességél meg nem 
nézte. Más látogatást nem tett, csak olyat, amelyet 
valamely léleknek java, üdve tett szükségessé. Bár 
gyomra az angol konyhát nem igen bírta, soha más 
táplálékot nem kért. Nem engedte meg, hogy neki 
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külön fütsenek, s (ekvöhelye egyetlen derékalj volt, 
amelyet maga tett naponként a szobl[l közepére. Bár 
nagyon szerette a zenét, fogadalmat tett, hogy önként 
nem hallgat muzsikát. Bár áHásánál fogva tekinté
lyes összegek felett rendelkezett, a szent szegénységet 
mégis a lehető legszigorúbban megtartotta. Magára 
úgyszólván semmit sem költött, hanem ·mindent -
engedéllyel - a szegényekre. Ehhez járultak még a 
Társaságban szokásos vezeklések. 

Nem kell azonban azt gondolnWllk, hogy mindezért 
Isten öt sok és nagy lelki vigasszal kárpótolta. Minden
esetre benső örömet okozott neki a reábízott lelkeknek, 
külö.nösen a szentéletü yorki hercegnőnek előmenetele 
az erényben és a számos megtérés s visszatérés az 
Egyházba, amiben lsten öt használta eszközül. De e 
mellett nem hiányoztak a nagy lelki szenvedések sem. 
Igen elhagyatottnak érezte magát Istentől és embertől. 
Bőven ízlelte a szív számkivetettségét, éspedig oly 
fokban, hogy bármily zárkózott volt is saját lel·ke 
ü.gyeit illetőleg, olykor leveleiben mégis gyengéden 
panaszkodik. Mélyen átérzi saját méltatlanságát és 
semmiségét. Kételkedik, vajjon a lelkek vezetésével 
nem árt-e többet, mint használ. Aztán kísértések 
gyötrik. Maga bevallja: "Szegény szívemet a szenve
délyek minden neme naponta ide s tova hányja.'' Nem 
hiába hirdette önmagára is célozva: "Vajmi elismerést 
érdeiiKil a tartózkodó szüzesség, amely állandóan vas
rostéllyal veszi magát ·körül, vezeklő inggel és. övvel 
van felvértezve és magas falakkal körülzárva." Vagyis 
a tisztaság még az ily védelmet is megérdemli és meg
okolttá teszi ... De hol voltaJk a tisztaságnak ily 
védőbástyái ·a kihívóan- erkölcstelen udvari környezet-

Irodaio.-n 
W. HünermaDD: A RAJNAPARTI DöM. Fordí

totta: Dr. Sallér Hermann. Korda R. T. kiadása, Buda
pest, 1943. 212 lap. Ara 5.- P. 

A szornorú sorsra jutott kölni dóm születése köré 
csoportosul a regény minden eseménye. Am a központi 
helyet mégis a premontrei-rendi Boldog Hermam1 
József élete és a vele kapcsolatos események foglal
ják el. A könyv lapjain megelevenedik előttünk a 
középkor tá.r1sadalmi élete, a kis Herm.a.nn József 
szüleinek helyzete, a kolostorok jótékonysága. A re
gény kezdetén kibontakozik előttünk Köln szomorú 
sorsa, a sok pU$ztít.ás és pusztulás, me:rt főpásztora 
nem törvényesen jutott a javadalom birtokába. De a 
halál öt a kétségektől, a várost a további szenvedések
töl rnegváltja. A kis Hermann bekerül a kolostor 
diákjai közé. Komolyságával mindig elütött a többiek
től, tanulmányait nagy szorgalomrnal végzi, pappá is 
szentelik. Erre az alkalOm.ra Iburga nővér rózsás 
kelyhet készítlet Hermannak, mert Hermann nagyon 
szereti a rózsát. A kolostorban szentül él,. nagy önmeg
tagadással végzí a legegyszerűbb munkákat, közben 
szívesen segít, ahol tud. Ifjúkori társai közül egyik 
elzüllik, akire mint rablóra bukkan rá, de azután ma
gábaszáll a rabló, elmegy a kereszteshadrlal, hogy veze~ 
keljen vétkeiért. Késöbb visszatér, végül is Hermann 
atya az egyik apácakolostor sertésnyája mellé ajánlja, 
mert az előbbi pásztor, a francia király álnéven vezeldö 
fia, meghalt. Hatalmas urak rabolnak, ~zeknek ellen-
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ben? Magána·k a királynak, II. Károlynak kegyencnőit 
már számon sem tartották. A Porthmouth-i hercegnő 
uralkodott az udvarban, mint maga a királyné. Egy 
korabeli ujság így ir róla: "Whitehalli palotája gaz
dagságban és pompában tízszeresen felülmúlja a 
·királynéét.'' 

Colombiére olykor Keresztelő Szent János bátor
ságával ki is kel a sok szemérmetlenség ellen. "Az 
asszonyok - mondta egyik beszédében - fáklyául 
szolgálnak az ördögnek, amellyel az lángra lobbantja 
a szemérmetlenség tüzét." És sajnos, az udvar az 
effajta fáklyák lángjától szÍlllte pazar fényben úszott. 

"Hiába, - mondja Colombiére - nincs oly vissza
vonult, nincs oly szigorú élet, ahol a tisztaság ellen
ségre ne találna." Magatartását ebben a kritikus hely
zetben kiolvashatjuk abból a programmból, amelyet 
maga elé tíizött: "f!.. jó szerzetes elejét veszi a rossz 
gondolatoknak az által, hogy mindent kerül, ami azokat 
felidézhetné. A tökéletes szerzetes pedig eltölti lelkét 
az imában szent gondolatokkal, sanya~atja magát és 
így veszi elejét a rossz gondolatoknak. Az előbbi vissza
utasítja a bűnös örömöket, az utóbbi az ártatlanokat 
is és az önsanyargatásban leli örömét." ,.Száz nyitott 
szemünknek kellene lennie, hogy elkerüljük mindazt, 
ami árthatna az angyali eréninek.'' 

A sok munka és benső szenvedés kimerítette erejét 
és megtámadta egészségét. Mindez nagyon meg
okolja, hogy miért nevezte P. Colombiére Angolorszá
got a ,.keresztek országának". Pedig a keresztút még 
nem ért fel a Kálváriára. Néhány, éspedig legkeserve
sebb állomás még hátra volt belőle. 

(Folytatása következik.) 

szegül Engelbert érsek, ellenük indul seregével. Hiába 
kéri Hermann, hogy maradjon otthon, az érsek nem 
hallgat reá. Orgyilkosmódon meg is ölik. Hermann 
József élete csendes ke:retek közé van beágyazva, 
kerüli a feltünést, szereti a magányt, de ha arról van 
szó, hogy segíteni kell másokon, mindig készen áll. 
Úrát javít, · buzdító beszédeket tart a kolostorban, 
elhelyez szegény munk.anélkülieket, közbenjár az el
ítéltek érdekében, ihleti a miniatürfe.!.töt gyönyöríi raj
zokra. Távol kolostorától hal meg, de azután haza
vitték holttestét övéi. Egész életét jellemezte a kis 
esemény, mtMy gyermekkorában történt vele: Aján
dékba almát kapott a kis szegény és didergő fiú s 
az almát a boldogságos Szíiznek adja át, aki a legenda 
szerint átvette az ajándékot. Ilyen volt mindig Her
mann József lelkűlete. A könyv nagyszeru olvasmány. 
Érdekfeszítő, lelkesítő és lélekzetelállitó az események 
sodrának vázolásába.n. Múvész volt, aki írta, de mú
vészettel' gondozta a fordító is. A tartalmas és nemesltö 
könyv nagyon a·lkalmD az ifjúság kezébe ajándéknak. 

Zaymus Gyula: BELÉNDEKI UDVARHAZ. A POR
CELLANMAJOM. Regény. Korda R. T. kiadása. 
Budapest, 1943. 318 lap. Ara 6.50 P. 

Mindkét rövidlélekzetíi regény immár második 
kiadásban jelenik meg a Korda ízléses kiadásában. 
Az eLső regényben megjelenik előttünk egy veszni
indult birtok élete. A cealá.d kihalt, a tulajdonos egyik 
távoli rokonát nagy utánjárással felfedezik, aki egy-
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szerre belecsöppen a nagy jólétbe. Éppenhogy ei
hagyta a főiskolát, melyen erdésznek készült, tehát 
kellő tapasztalat híjján indul r,eki az új éleb::ek. De 
segíti öt a birtok erdésze és jogtanácsosa. A környéken 
sok rablás és gyilkosság történik, de a tetteseket soha
sem tudják kinyomozni, mert a szalgabíró összejátszik 
velük, aki pályázik a birtokra, mert tudja, hogy 
Windslein erdész nevelt lánya a törvényes örökös. 
Azon mesterkedik, hogy az új tulajdonost, Ramsay 
Gézát, eltegye láb alól. Mikor Ramsay, az erdész nevelt 
leányát, Monikát eljegyzi, ez kéri, hogy este ne men
jen el tőlük, mert sötét alakok ólálkodnak a környé
ken, de Ramsay elindul. Midön Monika utánanéz, látja, 
hogy valaki nyomon követi Ramsayt, erre leakasztja 
a tegyvert a falról, s mikor az orgyilkos céloz, Monika 
is azt teszi, hogy védje vőlegényét, de ekkor elájul. 
Mindenki aszt hiszi, hogy Monika lőtt rá Ramsayra, 
mert mellette találták meg a fegyvert. Végül is kisül az 
igazság, a félreértések eloszlanak, Monika, a grófkisasz
szony, hozzámegy Ramsayhoz, a szolg~tbíró és a többi 
gonosztevő elveszi méltó büntetését.- A másik regény
ben Hahóthy Eszter tanítónő és Sásdy Orbán tengeri út
ját élvezzük, mely alatt Eszter Iv0nne néven szerepelés 
érdekfeszítő részletekben mondja- el a történetét, leg
alábbis így hiszi Sásdy. Egy görög kereskedötöl por
celiánmajmot kapnak a.jándékba, melyet Eszter Paler
móban kiszállva, Sásdynak hagy, aki magával viszi 
Budapestre, folytatja mérnöki hivatását, nemsokára 
főmérnök lesz, benyujtja új találmányait. Otthon job
ban ·megnézi a porcellánmajom belsejét, benne a vilá
gító lámpa mellett megtalálja Ivonne, helyesebben 
Eszter vallomását. Autóján felkeresi, egy hét mulva 
megtartják az esküvö•t. Az egy kötetben nyujtott regé
nyek bájosak és tiszták, világos tagolással adagolják 
az eseményeket, gazdagok fordulatban, néha izgalmas 
helyzeteken és jeleneteken ámulunk, máskor meg 
könnyfakasztó eseményekben gyönyörködünk. A jeles 
szerzö itt is remekelt, mint minden eddigi művében. 
Hisszük, hogy sokan olvassák nemcsak gyönyörködés-
sei, hanem szellemi és leLki haszonnal is az ízléses 
kiállítású müvet. 

MI TöRttNT FA TIMABAN? Szalüi Művek. 
Rákospalota. 47 lap. Ára 30 fillér. 

Szentatyánk a:z egész világot felajánlotta a Boldog
ságos Szűz szeplötelen Szívének. Azóta nálunk is 
egyesek és közületek is megtették ezt a felajánlást. 
Mikor 25 év előtt három portugál gyermeknek meg
jelent a Szűzanya, akkor intette öket imádságra, en
gesztelésre, áldozathozatalra és szeplötelen Szíve 
tiszteletére. A jelenések hiteles történetét és a Szűz
anya kívánságait ismerteti a jelen kis füzet. Ha az 
emberiség hallgat az üzenetre, elkerüli a poklot és 
a többi büntetést. Eze·rt kell imádkozni, vezekelni és 
e. tisztaságos Anya Szívét követni és tisztelni. Néhány 
fohász és XII. Pius pápa felajánló imádsága egészíti 
ki a füzetet, mely olesósága miatt tömegterjesztésre 
nagyon alkalmas. 

A FA TIMAl SZOZANY A SZEPLöTELEN SZIVÉ
NEK TISZTELETE. Szalézi Müvek, Rákospalota. 48 
lap. Ára 50 fillér. 

Csodálatosak az isteni Gondviselés útjai. E gond
viselésben nagy szerepe van a Szüzanyának, amint 
a csodás érem, a lasalettei és lourdesi jelenés és nem 
utolsó helyen a fatimai események i~zolják. Jézus 
Szíve mellelt már azelőtt is tisztelték a Szüzanya 
szeplőtelen Szivét, de a fatimai jelenés újra és nyo
matékosan is felhívta rá figyelmünket. Az előbbi és 
jelen világháború borzalmai nyomatékosan errefelé 
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irányítják figyelmünket, az Egyház tanítása is helyesli 
ezt a tiszteletet, ezenfelül a szentek példája is igazolja 
ezt. Mindezeket megfontolva ajánlotta fel az emberi
séget a szeplőtelen Szivnek XII. Pius pápa. Ez a fel
ajánlás nemcsak lelki vagy vallási tény, hanem világ
történeti e~emény, melynek jelentőségél és horderejét 
csak a kegyelem és irgalom mértékével mérhetjük. Ez 
a kis füzet ügyesen állítja össsze, amit Falimával kap
csolatban világosan és röviden elmondhatni. Nagyon 
ajánlatos e füzet tömeges terjesztése. 

Dr. Erdey Ferer:c: A FATIMAI MADONNA üZE
NETE. Szalézi Művek. Lelki Koltúra Könyvei 20. szám. 
223 és 234 lap. Ára 4.60 P. 

Erdey professzor a legaktuálisabb tárgykörhöz nyúlt 
jelen u::üvében, mert a két kötetre osztott írás lelki
gyakorlat~s elmélkedéseket ad engesztelő lelkeknek. 
A mai elvadulás és durvulás korában nagyon is szük
séges az engesztelés. A hitében megingott és reményé
ben meggyengült emberiség magára hagyatva a tévely
gések vargabetűjét járja. Kell tehát egy kézvezető, a~i 
irgalmas lélekkel lehajol hozzá, megfogja a kezét és 
kivezeti a tévedések útvesztőiból és a bűn mélységei
böl az istenkeresés tiszta magaslataira és a ·szeretetben 
gyökerező tisztultabb életfelfogásra. A szerzö ilyen 
szerepre vállalkozik, mikor a fatimai jelenés erkölcsi 
tartalmát és a mai korhoz intézett figyelmeztetését 
nem történeti egymásutánban és elbeszélő modorban, 
hanem mintegy átcsoportosítva nyujtja. Az első kötet
ben kapjuk a fatimai Madonna üzenetét, aki a menny
országra, mindegyikünk igazi és örök hazájára irányítja 
figyelmünket. Egyedüli menedék számunkra üzenetének 
megszívlelése, mert különben a kárhozat örvénye elnyeli 
a bűnösö·ket. Legfontosabb eszköz az engesztelés, me
lyet mindenki magára venni köteles nemcsak saját, 
hanem az egész emberiség bűneiért. Leghatékonyabb 
fegyver a buzgó és hittel teljes imádság, a rózsafüzér 
imádkozása. A gyermekek megértették a Szűzanya üze
netét, továbbadták, erről szól a második kötetben. Sót 
jelezték a csapásokat és bajokat, ha nem akadnak 
engesztelő és áldozatothozó lelkek. Tanúságu) szolgáf 
a három gyermek élete és hősies szenvedése. Valób.an 
nemes gyümölcsei voltak a Szűzanya kegyes -jóságának, 
mert már ketten megdicsőülve imádkoznak a világért 
s a szenvedö emberiségért. A mű utolsó része az isteni 
Szívhez utal minket és elkalauzol a Szűzanya szepló
telen Szívéhez s így általa eljutunk minden irgalom 
és jóság kútfejéhez, az Úr Jézushoz. Röviden ez a 
tartalma a szép münek, ·mely tele van hittudományi 
mélységgel, apostoli buzgósággal és irgalmas segíteni
vágyássaL A rövidre tagolt fejezetek és sok alcím 
nagyon könnyen kezelhetövé teszik a munkát. Lelki
olvasmánynak nagyon alkalmas, mint elmélkedési kézi
könyv meg egyenesen időszerű és néLkülözhetetlen. 
Megtanít Isten tiszta szeretetére, bevezet az engeszte
lés gyakorlásába és elvezet a Szűzanya áital Jézus
hoz. 

Lui.:i Moresco: A FATIMAI SZOZ. Fordította: 
Szirmai Boriska. Szalézi Müvek, Rákospalota. 124 lap. 
Ára: 3.20 P. 

Amilyen egyedülálló jelentősége volt sokái!! Lour
desnak, éppolyan küldetése van és lesz sokáig Fatimá
nak, a kicsi, jelentéktelen portugáliai helységnek, ahol 
26 év előtt a Szüzanya megjelent három pásztorgyer
meknek, akik közül kettő már régen az örökkévalósác!ba 
költözött, a harmadik meg mint egyszerű apáca szolgál 
Istennek. Nevükkel és igénytelen személyükkel kapcso
latos mindaz az esemény és az általuk eliDidolt indí
tások, melyek az utols.ó évben mozgásba hozták a 
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katolikus világot, mely felfigyelt a pápa szavaira és 
követte példáját az engesztelés nagy gondolatának 
hangsúlyozásában és az önfelajánlásban a Boldogságos 
Szűzanya szeplőtelen Szívének. Európa legszélső csücs
kén, a sokáig belső háborúktól és forradalmaktól meg
tépett Portugália egyik kis helységében játszádtak le 
az események, melyek azután foglalkoztatták a köze
lebbi és távolabbi közvéleményt Az égen meglepő 
és feltűnő jelenségek közepetie jött el az ég királynője, 
sőt megismételte látogatásait, melyekre mindíg többen 
siettek, hogy tanúi legyenek és mielőbb hallják az ég 
üzenetét. A három gyermek sokat szenvedett, mert a 
rosszakarat útját szándékozott állni minden ilyen 
megmozdulásnak, de a Gondviselés befejezte müvét 
és Portugáliában megnyílt a bűnbánat Lourdesja. A 
jelenés megszűnt, 'de a hatás állandóan továbbra is 
vonzotta a híveket, csodálatos megtérések történtek és 
történnek ma is. A titok, melyet a hívők hittel és a 
hitetlenek megvetéssei kezeitek, világos lett, eljutott · 
mindenhova, hangot adott neki az Egyház feje. Ma 
már nem titok, hanem bizonyosság. lsten áldása és 
irgalma csak. úgy lesz rajtunk, ha imádkozunk, vezek
lünk és engesztelünk s ha a szeplőtelen Anyaszív má
sára ala.kulunk. 

Dr. Keöpe Viktor: JAP AN KÉT ARCA. Vörösváry
kiadás. 206 lap. Ára díszkötésben 12.80 P. 

Japán ismertetését adja a könyv. Adja az ország 
és lakosai leírását, a falusi és városi életet, a sok 
küzdelmet, melyen az ország átment. A mai iparosadást 
és fejlődést is megismerjük. Látjuk felsorakozni a japán 
szokásokat, vallási rendszereket A katolilkus misszió 
is kapott megfelelő méltatást. A könyv inkább azt 
emeli ·ki, ami érdekes, így azután szívesen olvassá1k 
majd azok, akik kezéhe eljut. A könyv ajánlható és 
árusítható. 

Egry Irén: A NAGY úT. Társadalmi regény. Buda
pest, 1943. A Magyar Szentföld kiadása. 269 lap. 

Asztalos Lidi történetét vesszük e könyvben. Lidi
nek már kiskorában az a hő vágya, hogy eljusson a 
Szentföldre. A pénzt rakosgat j a, gyüj tögeti. Előbb. a 
banktisztviselö állást betöltő fivére költi el, azután atyja 
halála után férjhezmegy, gyermekei miatt nem mehet, 
de azután elhatározza, hogy férjével a következő évben 
elzarándokol, ám a férjét a ló megrúgja és meghal. 
A terv most sem valósulhat meg. Magára marad négy 
gyerekkel. Elek nevű fivére papucskormány alatt van, 
nem segíthet rajta. Péter nevű nagy úr lett, de csak 
akkor jelentkezik, mikor egyik gyermekét, névszerint 
Magdát, örökbe akarja fo~adni, mert nincs gyer
meke. Lidi nem adja. Dolgozik, varr, v.ásárra jár, gye~ 
rekei közül Gyuri orvos lesz, Péter mérnök, Iván szí" 
nész, pedig Péter nagybácsi szerette volna, hogy hozzá 
szegödjenek be a bankba állásba. A fiúk megnösülnek, 
Péter vezet egy vállalatot, Gyuri orvostanár, Magda is 
férjhez megy. Anyjuk csak ritkán látogat el gyerme
keihez, vidéken marad. Megéri az anya, hogy Magda 
is megszelídül gyermeke betegágyánáL Lidi nem jutott 
el a Szentföldre, de elvitték gyermekei a Budapesten 
épülö Magyar Szentföldre, ahol megtalálja a teljes 
békét és boldogságot. -Közben hozzá jár el vigaszért 
két fivére: Elek és Péter is. Végül a hős anya csen
desen elszenderül, eljutott a Nagy Út végére. 

P. Unyi Bernardin O. F. M: A MOHACSI FEREN
CESEK TöRTÉNETE.- Gyöngyösi Ferences-könyvek 
8. sz. 1943. 

Mohácson 1642-ben missziós állomást létesítettek 
a ferences atyák. Igy e könyv 300 éves jubileumra ké
szült. Hiteles történeti adatok alapján tárgyalja Szen't 
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12. szám. 1943. 

Ferenc fiainak munkálkodását Mohácson és a környé
ken a török hódoltság alatt és utána. A világiak segí
téséről is részletesen beszámol, az újjáalakított III. 
rendről, gimnázium-alapításról és egyéb apostoli mun
kákról. Több kép díszíti a szép kiállítású könyvet. 

Az Egri Érseki Jogakadémia Évkönyve az 1941-
1942. évről A kultuszminisztérium az 1942-43. tanévre 
még négy évfolyamot engedélyezett a joga.kadémiáknak, 
ami egyetlen katolikus jogi föiskolánk jövőjére nézve 
újabb reményeknek ad tápot. Az Évkönyv dr. Iváno
vich Emil igazgatónak e kérdésről írt bevezetője után 
közli dr. Tóth József akadémiai tanár értékes előadását 
a világnézet és jogalkalmazás kapcsolatairól. 

B. Elred rievalli apát könyve: A LELKI BARAT
SAGRóL. Fordította: dr. Hookey Hőnig Károly. 
Ludvig István könyvkiadó kiadása. Miskolc, 1943. 
150 lap. Ára: 3.50 P. 

Önzés, kislelküség, ~degesség, tűrni nem tudás és 
az egymásnevelés lehetőségének hitéből való teljes 
kiá-brándulás jellemzi korunkat. Dr. Renkey könyve 
igazi útmutatója a legnemesebb szeretetnek, az igazi 
baráti szeretetnek. Megmutatja, hogy a sok kettök
hármak tiszta szeretetéböl hogyan árad a világra az 
igazi testvéri szeretet, melynek alapja az Istenszeretet. 

G. Morin O. S. S.: KÉTEZERÉVES ÉLETSTILUS. 
Fordították a pannonhalmi bencések. Szalézi Művek. 
Harmadik kiadás. Ara 3.50 P. 

Az Egyház hitújítóinak, a szerzeteseknek belső 
életét világítja meg ez a könyv. Külön érdekessége, 
hogy a szerzetességet az Egyház születéséig vezeti 
vissza s ezzel történetileg illusztrál egy hatalmas 
igazságot, az Egyház papi hivatásának teljességét, 
krisztusi jellegéL Krisztus nemcsak bemutatója az 
üdvösség áldozatának, hanem végrehajtója is: Ö maga 
az áldozat. A szentmiseáldozatban is a papi áldozat
bemutatást kezdettől fogva szervesen egészíti ki a 
hívők áldozatvállalása, amelynek a nagy üldözések 
után szervezett formát ad a szerzetesi intézmény. 
S amint Krisztus az Ű ártaHansága révén volt feje 
az emberiségnek még áldozatában is, úgy azok, akik 
áldozatának végrehajtásában részesülnek, a papi 
áldozatbemutatás által részesülnek Krisztus ártatlan
ságában is, s a megújított Paradicsomol varázsolják 
közénk. 

Erdey Ferenc: ENGESZTELő ALDOZA'I. Szalézi 
Müvek. 160 láp. Ára 1.40 pengő. 

A "Lelki kultúra könyvei" címú sorozat gazda
godott e 19. számként megjelenő kis kötetteL Meg
tartott szentórák és engesztelő imádások kiemelke
döbb gondolatait gyűjtölte egybe a szerzö, hogy ·meg
tanítson a. helyes engesztelésre. Ezzel nagy szolgá
latot tesz imaéletünk tisztább kialakítására, az Isten
nel való benső kapcsolat őszintébb megteremtésére 
és a programm-kereszténység káros hatásainak ki-. 
szorítására. 

Nem ritka az a felfogás, hogy az engesztelés révén 
akkor is megszabadulhatunk bűneink következményei
től, ha továbbra is bűnben maradunk. Igy az engesz
telés nem áldozat lesz, hanem istenkisértés; a vallás 
nem kultusz, hanem szociális tényező. Ezért van, 
hogy viharban tanul meg az ember imádkozni -
félelemböl, s a hit tanít meg jól imádkozni, engesz
telni - szeretetböl. Aki félelemből imádkozik, a bün
tetések elhárítását reméli, aki szeretetböl: csak az 
Isten iránti sérelmet nézi. A hit imádságát tanul
hatjuk meg a nagy- elmélkedő kis könyvéből s ezt 
vegyük 'kezünkbe, ha nélkülözéseink eltérítenének a 
hitből fakadó ima lelkületétöl. 



úJ MAGYAR KöNYVEK: 

A latimai Szüz.anya szeplőtelen Szívének tisztelete. 
Ara 50 fillér. 

Csávo.ssy Elemér S. J.: Egy sir a Duna felett. Bogner 
Mária Margit élete. V. kiadás. Ara 3.50 P. 

Fargues Mária: Nénett De Guigné Anna élete. For
dította: P. Sall Elek O. F. M. Ara 4.20 P. 

Galla Ferenc: XII. Pius pápa 1942. karácsonyi rádió
beszéde. Ara 10 fillér. 

Hünermann-Sallér Hermann: Rajnaparti dóm. A mosl 
lebombázott kölni dóm köré csoportosulnak az 
események. Regénynél is érdekesebb életrajz. Ara 
5.- P. 

Kisházi Mihály: A szivgárdavezetés segédkönyve. II. 
kiadás. Ara 5.- P. 

Páter Ernő: É~ben írt könyv. A lisieuxi Kis Virág 
földi élete. Ara 4.- P. 

Róbert atya: A jó Isten CsalogányL A Kisded Jézus
ról nevezett Szent Teréz tenn~zetszeretete ... 
Ara 1.80 P. . 

Tiszta férfiúság az egyetemeken. Előadások a sexuá
lis kérdésről az egyelemi ifjúság számára. Ara 
1.50 P. 

Zaymus Gyula: Beléndeki udvarház. Tiszta katolikus 
szellemben megírt érdekes regény. II. kiadás. Ara 
6.50 P. 

CSALADOK FIGYELMÉBE: 
Anghi Csaba Geyza: A házinyúlgerezna termelése és 

kikészítése. Ara 60 fillér. 

Szeptember elelén jeleDik meg: 
Dr. Halász Pál kanonok-plébános kitünően 
szerkesztelt könyve: 

... . . És a szegényeknek 
hirdettelik az Evangélium" 

Az év minden vasár- és ünnepnapjára ad sok pél
dával ellátott beszédeket. A nagy lionddal készült 
munkát különösen egyházi szónokoknak ajánljuk. 

XI. Pius pápa szavai: 

"Istennek az égben és minekünk a földön 
nincs höbb kívánságunk, mint hogy minél több 
imádságot és áldozatot ajánljanak föl a 
papokért." 

Ezt segitjük elő, ha megvesszük és ismerőseinket 

rávesszük, hogy imádkozzák 

P. H U N Y A D Á N I E L S. J. : 

A nyáj a pászlorérl 
címli imafűzelél Án t·- P. 

Szentldlenced a FATIMAI SZENT SZÜZ 
letére. Ára 10 fillér. 

XII. Pius pápa imája a békéért Szúz 
szeplótelen Szivéhez. Án 2 fillér. 

tiszte-l 

Márla~ 

AMINISTRÁCIÓ 
latin nyelvü szöveg, de magyaros kiejtéssel, 

magyarázatokkat Belöle könnyen megtanul

hatja mindenki a ministrálás módját. 

Ára 6 fillér. 

~-----------------------------Két értékes, zsebbe~ hordható elmélkedési könyv: 

CSER LÁSZLÓ S. J.: 

Jelenvalók és örökkévalók 
A fiatal kinai misszionárius válogatott elmél

kedései. Ára t·so P. 

CHARLES-GÁLFFY: 

Isten közelében 
Három kis kötetben. Valóban magávalragadó, 

páratlanul szép, modern stilusban megirt elmél

kedések. A három rész együtt to·- P. 

Augusztus vége felé jelenik meg: 

Hegedüs László S.J. gimnáziumi tanár kitlinó könyve: 

B ú es ú l o b ászok 
cfmmel. 

Az imakönyvalakú mü sok értékes búcsúfohászt 

sorakoztat fel. A ro?ndkivül hasznos, az Egyház szent 

búcsúival ellátolt imákat igen ajánljuk. 

Sokan imádkozzák, de kevesen értik a SZ E N T 
Z S O L O Z S M A szövegét. Ezen akart segiteni 
P. Szunyogh Ferenc 0. S. B., mikor közreadta: 

A SZENT ZSOLOZSMA 
cimü kétkötetes könyvét. 

A sok müvészi képpel illusztrált munka ára 8'50 P. 

Ismét megjelent: 

a közkedvelt Nöszövetségi 

MISEKÖNYV 
Kedvelt zsebalakban, finom hártyapapiron. 

A vasár- és ünnepnapi szenimiséket tartalmazza. 

Az állandó rész latin nyelven is megvan, a 

változó részek csak magyarul. Ára 8- P. 



KEPESKÖNYVEK KISGYERMEKEKNEK: 
Az. őrzőangyal. Nyolc lapos, nagyobb alakú képes· 

könyv. Tanítómesék az örzöangyalkával kapcsolat
ban. Ara 3.50 P. 

Mit csinált a kis Jézus. Jóra ösztönzö, núndig a kis 
Jézus tetteit a gyermek szemei elé állitó, nevelő
hatású versikékkeL Szép színes képekkel. Ara 
3.50 P. 

Jézuskáva"l, angyalkával Fenti képeskönyvek színes 
képeiből készült, de sok rövidebb és hosszabb 
mesével kibővített könyv. Elemista gyermekek 
6zámára a legmegfelelöbb elbeszélések. Lélekneve
lök és szórakoztatók. Az elbeszéléseket a gyerme
kek kedvenc irónöje: Blaskó Mária írta, a képe
kek Benedek Kata festette. Ara 6.- P. 

MESÉSKöNYVEK: 
Harsán,yi Gizi, a rádió mesemondója: Ezüsterdö, 

selyemrét. Tizenegy fordulatos, szép mese. Elemis
táknak való. Ara fűzve 3.50 P, kötve 4.50 P. 

Pogány Kázmér: Esti mesék. Tizennégy mesét tartal
maz, kissé hosszabbak, a gyermek képzeletét Ie
kötök. Ara 2.- P. 

Viktor Csaba: J ézuska kis virágai. Tizenkilenc val
lásos tartalmú mesét tartalmaz. Főleg szfvgárdista 
gyermekek számára. Ara 1.80 P. 

Apapa: Ildikó. Nevelőhatású mesék az apróságok, 
föleg kisleánykák számára. Ara kötve 3.20 P. 

TanuljUilk a Jézuskát6L Bájos, szebbnél-szebb 
Jézuska-legendák. Ara 1.30 P. 

VÁTH JÁNOS: 

A HÁRFÁS LEÁNY 
Igen bájos elbeszélés Sopron fel
szabadulásának idejéból Ára 1'60 P. 

A Bambino kis zarándokai 
Zamatos nyelvezettel frt elbeszélés kisebb fiúk részére. 

Ára 1'20 P. 

KöNYVEK FIOK SZAMARA: 
Biró Bertalan dr.: A szegedi üstökös. Szórakoztató, 

lekötö érdekességű történelmi regény a fiatalság 
számára. Ara 4.80 P. 

Kaszap István útja. Kaszap Istvánnak, a fiatal jezsuita 
noviciusnak életrajzát sokan ismerik. Már eddig is 
több kiadást ért P. Endrődy könyve. Most új élet
rajza jelent meg a fiatal hősnek, Blaskó tollából. 
Sok szép kép díszíti. Ara 2.- P.-

Brilot-Csontos-Pintér: Harc a ll'epülőért. Egy hős
lelkű diák története. Csupa izgalom, érdekesség vál
takozik a kötetben. Ara fűzve 2.- P. 

Finn S. J.: Tom Playfair. Ara fűzve 4.50 P, kötve 
7.- P. 

- Wynn Percy. Ara fűzve 3.- P, kötve 5.50 P. -
- Harey Dee, Ara fűzve 3.- P, kötv~ 5.50 P. 

Bár a három kötet egybefüggő, azért külön-külön 
is befejezett egészet alkot. Valamennyi egy ameri
kai nevelőintézet diáktörténeteit dolgozza fel 
érdekfeszítöen, lebilincselő módon. 

Gereben László: Ákos vitéz útja. Pompásan megszer
kesztett történelmi regény, kitűnő korrajz. Ara 
fűzve 3.80 P, kötve 7.50 P. 

Horváth Miklós: Szól a lant. Regényes elbeszélés 
Beke Balázsról, Tinódi Lantos Sebestyén tanítvá
nyáróL Ara fűzve 2.90 P. 

P. Plus S. J.-Uhl Antal: Az. életút előtl Értékes 
kalauz a fiúifjúság részére. Mindenre kitér, okos 
tanácsokat ad elmélkedések formájában az egész 
életre. Ara fűzve 2.50 P, kötve 5.- P. 

Spilimann S. J .: Gyónási titok áldozata. II. kiadás. 
V aló történeten felépült regény. Egy, a gyónási 
pecsétet megőrzö fiatal papnak megrázó, tragikus, 
minden detektívdráma érdekességél felülmúló tör
ténete. Ara kartonkötésben 3.80 P, kötve 7.50 P. 

P. Tomka Agoston S. J.: Salamon kincse. Salamon 
Árpád székely vegyészmérnök ose1 birtokán, · 
Gyergyó-Maga.sfalván csodás kincset talál. Hosz
szaJS kfsérletezéssel aranyértéket vegyít belőle. 

Pénzén gyarmatot vesz Ausztráliában. Késöbb 
meggyanúsítják, de az igazság sok bonyodalom 
után kiderül. Izgalmas regény és tanító hatású. Ara 
fűzve 4.- P, kötve 7.50 P. 

Weiser-Belányi: Alpesi fény. III. kiadás. Alapgondo
lata: tisztán maradni a fertőben isi A vörös Bécs 
idejében egy középiskola egyik osztályának tanulói 
közt lejátszódó történet keretében szemlélteti a 
kiváló író és pedagógus a modem ifjúság problé
máit. Nevelő hatása messze kiható. Ara karton
kötésben, szép címlappal 2.- P, kötve 3.80 P. 

Weiser-Csépai: Válaszúton. Érdekes útitörténet 
Nagy sajtóregény. Egy 15 éves fiú világkörűtra 

megy és érdekes tudósításokat küld apja lapjának. 
Mindvégig érdekes, lebilincselő regény. Ara fűzve 
2.90 P, kötve 5.50 P. 

Zaymus Gyula: A piros fütyülő. Zaymus e könyvében 
egy kis inasnak eseményekben gazdag életét tárja 
az olvasó elé. Késöbb jeles feltaláló mérnök lesz 
belőle. Ara fűzve 3.- P, kötve 5.50 P. 

ll .könyvek Dle grende1l)e t ö k q Korda ){önyvkereskedéséb en, 
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